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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Including all Overseas Departments and Territories.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

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

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

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

  a Brevetului (EAPO)1,6

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

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

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

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

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

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

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

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

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

OM - Oman

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

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

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

SA - Arabia Saudit|

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

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

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

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

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

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

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

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

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

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

WS - Samoa

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

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

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

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

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

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

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

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

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

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



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

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

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

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

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

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

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

marca

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

  (571) Descrierea m|rcii

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

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

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

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

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

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

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



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

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

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

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

internaÛional|

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

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

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

în care persoana moral| este constituit|

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

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

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

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

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

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

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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(210) M 2022 01896
(151) 16/03/2022
(732) GASTRO BAR SOLUTIONS

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

(540)

DOMINGO CUM ITI
ASTERNI ASA DORMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 12.01.03; 12.01.04

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

20. Perne, perne umplute, perne (tapițerie),
perne gonflabile, perne mari, perne decorative,
perne pentru bebeluși, perne de baie,
perne pentru scaune, perne pentru fotolii,
perne din bambus, perne de voiaj, articole
decorative textile (perne), perne gonflabile
pentru susținerea gâtului, perne din spumă cu
memorie, perne de susținere a gâtului, perne
pentru sprijinirea capului bebelușilor, perne de
sprijin pentru cap, paturi, așternuturi, saltele
și perne, perne pentru animale de companie,
perne în formă de u, rogojini de dormit (perne
sau saltele), perne pentru poziționarea capului
la bebeluși, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), perne pentru scaune ca piese de
mobilier, perne pneumatice, altele decât pentru
uz medical, perne de susținere pentru scăunele
de copii, perne gonflabile, altele decât cele
pentru uz medical, perne cu aer, altele decât
cele de uz medical, perne pentru căptușit cuști
de transportat animale de companie, perne de
susținere folosite la scaunele de siguranță de
mașină pentru copii, perne gonflabile (altele
decât cele pentru uz medical) pentru zona
din jurul gâtului, paturi, paturi divan, paturi-

canapea, paturi ajustabile, paturi pliante, paturi
pentru copii, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat)
24. Produse textile și înlocuitori ai acestora,
țesături matlasate (lenjerii), lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, materiale
textile pentru confecționarea lenjeriilor, huse
(lenjerii) și pături pentru pat, lenjerii de pat
și fețe de mese, lenjerii de pat din material
textil nețesut, cearșafuri (cearceafuri) cu tiv
elastic, fețe de pernă, fețe de pernă, fețe
de pernă (fețe de pernă tip plic), cearșafuri,
lenjerie, lenjerie pentru pătuțuri, lenjerie de
masă, lenjerie de bucătărie, baldachine (lenjerie
de pat), lenjerie de pat pentru bebeluși, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), lenjerie de pat și
pături, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, prosoape, prosoape de baie, prosoape
de mâini, prosoape de față, prosoape pentru
față, prosoape de bucătărie, prosoape de plajă,
prosoape (textile) pentru plajă, prosoape mari
de baie, prosoape de baie mari, prosoape
din materiale textile, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape textile pentru
uscarea părului, prosoape din materiale textile,
comprimate, prosoape (materiale textile) folosite
pentru bebeluși, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie, prosoape pentru față din materiale
textile, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, prosoape de baie sub formă de mănuși,
prosoape de mâini confecționate din materiale
textile, prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
huse pentru pilote și plăpumi, pilote cu puf de
gâscă, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), pături absorbante,
pături de lână, baldachine pentru paturi, cuverturi
pentru paturi, pături din mătase, pături pentru
bebeluși, pături de înfășat, pături de bumbac,
cuverturi matlasate pentru paturi, pături pentru
nou-născuți, cuverturi de pat (pături), pături
matlasate (așternuturi de pat), pături de pat
din mătase, cuverturi cu falduri pentru paturi,
cuverturi pentru paturi pentru copii, pături
pentru animale de companie, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru confecționarea
păturilor, huse (lenjerii) și pături pentru pat,
materiale textile folosite în fabricarea paturilor,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre sintetice,
cuverturi pentru pat (pături) confecționate
din bumbac, materiale impermeabile (tesături),
țesături cauciucate impermeabile, materiale
textile impermeabile, țesături impermeabile cu
aerisire, țesături impermeabile rezistente la apă,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea

S.R.L., STR. JUSTIȚIEI NR. 25,
CORP A, ET.1, AP. 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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articolelor de îmbrăcăminte impermeabile,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, țesături impermeabile care lasă să
treacă aerul, articole textile la bucată (acoperite
cu poliuretan) pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte impermeabile, lenjerie de pat,
așternuturi de pat (lenjerie), apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat pentru bebeluși,
lenjerie de pat de frotir, articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, lenjerie de pat de unică folosință
din hârtie, lenjerie de pat de unică folosință din
material textil.
25. Halate de baie, halate de baie, halate
de baie cu glugă, îmbrăcăminte, articole
de îmbrăcăminte de ocazie de seară și
de zi, articole de îmbrăcăminte de stadă,
articole de îmbrăcăminte de sport, articole
de îmbrăcăminte din piele și din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din material de
blugi, cape, pelerine, eșarfe, curele (accesorii
vestimentare), încălțăminte, încălțăminte de
ocazie, încălțăminte de stradă, încălțăminte
sport.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în managementul afacerilor, cercetare de
marketing, demonstraţii cu produse, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, marketing, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, publicitate,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenţie de
import-export, servicii de achiziţie pentru terţi,
servicii de comerţ online cu amănuntul, toate
aceste servicii pentru produsele specificate din
clasele 20, 24 și 25.

───────

(210) M 2022 02926
(151) 26/04/2022
(732) EURO MOPAN SRL, SAT

TĂTĂRĂȘTII DE JOS,
JUDETUL TELEORMAN,
COMUNA TĂTĂRĂȘTII DE JOS,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR.7, ET.2, APT.6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DESERT ROZ by Panvie
GUSTĂ FERICIREA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.17.04

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

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

30. Alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, alimente preparate din aluat,
biscuiți pentru consum uman, preparați din
cereale, cornuri, covrigei, cozonaci, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse de
brutărie, produse de patiserie, pâine, pâine
și chifle, lipie, amestecuri pentru produse de
brutărie, preparate alimentare pe bază de
cereale, aluaturi și amestecuri din acestea, făină,
gustări care constau în principal din pâine,
deserturi și dulciuri, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), prăjituri.

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

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

(540)

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

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

35. Intermediere între voluntarii calificați
și organizațiile nonprofit, promovare de
evenimente speciale, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele

și serviciile cu programe de premiere, căutare de
sponsorizare.
41. Instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale.
45. Furnizare de informații cu privire la
drepturile omului, servicii de informare cu privire
la drepturile consumatorului, servicii juridice,
servicii juridice pro bono, servicii de anchete
juridice, servicii juridice legate de afaceri, servicii
de soluționare alternativă a litigiilor (servicii
juridice), servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii de consultanță oferite de
organizațiile non-profit.

───────

(210) M 2022 03714
(151) 27/05/2022
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

(540)

Descoperă prevenția activă !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru

ASOCIAȚIA 
PENTRU SI GURANȚĂ
URBANĂ ȘI MEDIERE

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400632, 
ROMANIA
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10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole și dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), a
următoarelor categorii de bunuri: preparate
farmaceutice, medicale și veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanțe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectând, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi   și  rădăcini medicinale,

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

───────

(210) M 2022 03750
(151) 27/05/2022
(732) NORD AGROLAND SRL, STR.

TĂRPIULUI, NR.9A, CORP B,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA, 420062, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

SALIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Dezinfectanţi, alcool medicinal, biocide,
antiseptice.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru  scopuri  medicale,  imunostimulante,  fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman și
veterinar, săpunuri antibacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectând igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide și
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic , scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de
uz veterinar, dispozitive medicale, dispozitive
medicale de unică folosință, dispozitive medicale
sub formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), bauturi
spirtoase.

───────

(210) M 2022 03765
(151) 30/05/2022
(732) FERMA ZOOTEHNICĂ S.R.L.,

STR.DEPOZITELOR NR.5, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430015, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

FERMA ZOOTHENICA

(531) Clasificare Viena:
03.04.18; 03.04.02; 06.19.16; 05.01.03;
03.07.16; 26.01.01; 24.07.11; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:rosu (RAL 3020),
verde (RAL 6018), albastru (RAL 6027)

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

29. Intestine pentru cârnați și imitații ale
acestora, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, carne și produse din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,

închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
cazare temporară

───────

(210) M 2022 03884
(151) 02/07/2020
(732) BACTOLIFE A/S, LERSØ

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., STR.
DIONISIE LUPU, NR. 54, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010458,
ROMANIA

(540)

BACTOLIFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice pentru oameni și
animale, suplimente dietetice și preparate
dietetice, suplimente alimentare cu conținut
medicamentos, proteine pentru utilizare în
suplimente dietetice, nu pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare pentru uz veterinar, aditivi
nutriționali pentru alimente destinate animalelor,
nu pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pentru adăugare la alimente destinate
animalelor, aditivi nemedicamentoși pentru
hrana animalelor pentru utilizare ca suplimente
nutritive, aditivi pentru hrana animalelor,
preparate chimice pentru scopuri medicale
sau veterinare, preparate biologice pentru uz
medical și veterinar, preparate pentru utilizare
ca aditivi pentru alimente destinate animalelor,
nu pentru scopuri medicale, alimente medicinale
care susțin menținerea echilibrului microflorei
intestinale, aditivi alimentari medicinali care
susțin menținerea echilibrului microflorei
intestinale.

───────

PARKALLÉ 38, 2, COPENHAGEN
E, 2100, DANEMARCA
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(210) M 2022 03929
(151) 06/06/2022
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI,

(540)

BERE GREWELN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ, must
din malţ, vin de orz (bere), băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate, apă plată,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.

40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii de
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2022 03961
(151) 07/06/2022
(732) UNIQUA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL, NR.25,
PARTER, ET.2-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LIVING BETTER TOGETHER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea si administrare
afacerilor, lucrari de birou.
36. Asigurari, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

───────

NR.401, JUDETUL SIBIU,
COMUNA SADU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A,ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
ROMANIA
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STR. SĂRĂRIE, NR. 38, JUD. IAŞI,
IAȘI, 700116, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARCADIA CLINICĂ VIRTUALĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.01; 26.01.04

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
36. Servicii financiare și monetare, afaceri
imobiliare.
41. Educaţie şi instruire în domeniul ştiinţei
medicale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2022 04017
(151) 08/06/2022
(732) DLG ALEXANDRA SRL, STR.

EUSTATIU STOENESCU, NR. 32,
BL. F3, SC. 1, AP. 12, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

TAXI UNION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.04.08; 29.01.13

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

clase:
38. Dispecerat taxi (telecomunicaţii).
39. Servicii în domeniul taximetriei (transport),
transport de tip taxi, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicatii mobile.

───────

(210) M 2022 03982
(151) 07/06/2022
(732) S.C. ARCADIA POLICLINIC S.R.L.,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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STR. UNIRII, NR. 30, JUDET
MARAMURES, SAT OCNA
ȘUGATAG, 437205, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

GOLD & GLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, loțiuni, creme de corp.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicinale,
suplimente nutritive și suplimente alimentare.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 3 și 5.

───────

(210) M 2022 04199
(151) 22/06/2022
(732) SI GELATO ARTIGIANALE S.R.L.,

(540)

SI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.18; 29.01.12;
26.11.12

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

clase:
30. Îngheţată, îngheţată de iaurt (îngheţate),
cornete pentru îngheţată, produse de cofetărie
cu gheaţă, batoane de îngheţată, prăjituri
îngheţate, prăjituri pe bază de îngheţată, lapte
congelat (îngheţată), îngheţată sub formă de
sandviş, deserturi cu îngheţată, îngheţate tip
sorbet cu fructe, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, băuturi pe bază de îngheţată,
parfeuri, îngheţată pe bază de iaurt (predomină
îngheţata), produse de cofetărie îngheţate care
conţin îngheţată, băuturi pe bază de cafea care
conţin îngheţată (affogato), clătite americane,

(210) M 2022 04090
(151) 14/06/2022
(732) SALINFITOFARM S.R.L.,

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ROMANIA

STR. PROMENADA NAVODARI,
NR.33, BL.C1, SC.A, PARTER,
SPATIU COMERCIAL NR.1, ARIPA
SUD, JUDETUL CONSTANTA,
NĂVODARI, 905700, ROMANIA
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sirop pentru clătite, aluat pentru prepararea
clătitelor, vafe, gofre, sorbete (îngheţate pe bază
de apă), amestecuri pentru şerbeturi, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
torturi de îngheţată, prafuri de îngheţată instant,
lianţi pentru îngheţată, torturi, creme pe bază de
ciocolată, produse de patiserie conţinând creme,
produse tartinabile dulci (miere), ciocolată
tartinabilă, creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cacao, băuturi pe bază
de cacao, băuturi cu gheaţă pe bază de cacao,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cacao), cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, cacao cu lapte, cafea, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), arome naturale
pentru îngheţate (altele decât esenţele eterice
sau uleiurile esenţiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îngheţată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îngheţată, gelaterie.

───────

(210) M 2022 04265
(151) 21/06/2022
(732) TMD DERIVA GROUP SRL,

STR. CĂPRIOAREI NR. 7, JUD.
TIMIȘ, GHIRODA, 307200, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

termiQ Numele ferestrei tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:

6. Metale comune si aliajele ale acestora,
materiale de constructii si elemente din metal,
constructii metalice transportabile, articole de
fierarie, articole de lacatuserie si feronerie
metalica, tuburi metalice, usi, porti, ferestre si
jaluzle pentru ferestre din metale si aliajele lor.
19. Materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, tuburi rigide
nemetalice pentru construcții, construcții sau
structuri transportabile nemetalice, monumente
nemetalice, sisteme complete de uși, porți,
ferestre, jaluzele și cadre din materiale
nemetalice.
21. Sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, geamuri termopane.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de constructii și servicii referitoare
la construcţii, instalare, montare, curățare,
reparare și întreținere de ferestre, porți, uși,
jaluzele, geamuri, servicii de întreţinere pentru
conservarea unui obiect în starea iniţială fără
a schimba vreuna dintre proprietăţile sale,
curăţarea de obiecte diverse.
42. Servicii tehnologice și proiectare.

───────

(210) M 2022 04266
(151) 21/06/2022
(732) GHEORGHIU NATHALIE-MARGA,

STR. IZBICENI NR. 28, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CriCriCri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.13.18; 29.01.15

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU NR.6, AP.110,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300024,
ROMANIA
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(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roșu, gri, alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetări sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04267
(151) 21/06/2022
(732) WEHEAL MEDICAL SRL,

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

(540)

WEHEAL MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.15;
02.01.23; 18.01.20; 02.03.15; 02.01.08;
24.13.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde(HEX #2dbbc4,
HEX #23836b)albastru (HEX #055694,
HEX #017a8f)

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

44. Terapii alternative, terapie bowen, masaj,
masaj al țesuturilor adânci, osteopatie, servicii
de acupunctură, servicii de terapie cu ventuze,
terapie cu unde de șoc, servicii de terapie în
legătură cu gimnastica medicală.

───────

STR. ZABAVA CLUCERU NR. 9, 
PARTER, BLOC E2, AP.1,
CAMERA 1, JUD. ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ROMANIA
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(210) M 2022 04283
(151) 22/06/2022
(732) FELDSPAT CONSTRUCT S.R.L.,

STR. OITUZ NR. 40, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Perla Home

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 26.01.03; 26.11.06; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidențial, conducerea
și administrarea afacerilor imobiliare
rezidențiale.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale, consolidare de
clădiri, construcție de birouri, construcție de
case, construcție de clădiri de apartamente,
construcții civile, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții și reparații
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul

proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții, servicii
de informații privind construcția de clădiri,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, aplicare de șape, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele bazinelor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe lemn, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru poduri,
armături din mortar pentru tuneluri, asfaltare,
clădiri și construcții subacvatice, construcția de
complexuri pentru întreprinderi, construcția de
complexuri sportive, construcția de complexuri
în scop recreativ, construcția de fundații
pentru drumuri, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de structuri de inginerie
civilă prin așezarea betonului, construcția
de structuri de inginerie civilă prin turnarea
betonului, construcția de structuri de inginerie
civilă prin fasonarea betonului, construcția de
structuri de oțel pentru clădiri, construcție de
anexe de casă, construcție de arene sportive,
construcție de bucătării, construcție de centre
de recreere, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de
alte structuri, construcție de florării (sere) și
de sere, construcție de galerii, construcție
de galerii subterane, construcție de instalații
publice, construcție de instalații solare utilitare,
construcție de instituții medicale, construcție
de lucrări publice, construcție de lucrări
rurale, construcție de magazine, construcție de
panouri, construcție de piloni, construcție de
poduri, construcție de proprietăți industriale,
construcție de proprietăți, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de saune, construcție
de sere, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de spații de cazare, construcție de
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───────

(210) M 2022 04289
(151) 21/06/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

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

(540)

Lithokraft Bor 05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 04290
(151) 21/06/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

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

(540)

Lithokraft Amino 25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare: servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura și silvicultură.

───────

(210) M 2022 04291
(151) 21/06/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

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

(540)

Lithokraft Standard
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,

structuri din oțel, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, servicii de demolare,
servicii de instalații electrice, stabilizarea solului,
stivuirea pământului, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
terasamente, turnarea betonului, vopsire și
lăcuire, zugrăvirea caselor, construcții imobiliare
rezidențiale, reparații și întreținere imobile
rezidențiale, instalații și mentenanță pentru
instalații, consultanţă în construcții, curățarea
terenurilor pentru construcții, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilori, reparații
şi întreținere imobile rezidențiale, instalații şi
mentenanță pentru instalații, izolarea clădirilor
existente

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

───────

(210) M 2022 04296
(151) 22/06/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR, NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUD. BRAŞOV,
HARMAN, 000000, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA ARJUNA

CARDIO FORTE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1029141/19.10.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "ARJUNA".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03; 26.11.03;
24.09.05; 03.07.11; 02.09.01; 29.01.13

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

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 04320
(151) 22/06/2022
(732) ANDREI MIHALACHE, ALEEA

ARIEȘUL MARE, NR.7, BLOC
31, SCARA E, APARTAMENT 41,
SECTOR 6, BUCURESTI, 077042,
ROMANIA

(540)

MGK666
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acestia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2022 04331
(151) 23/06/2022
(732) STUDIUM GREEN SRL, STR.

TEODOR MIHALI 39-43, SP.COM.
1, PARTER, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BIG- CENTRU COMERCIAL
(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.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 04341
(151) 23/06/2022
(732) ADRIAN-ZENO GALICIU, STR.

(540)

PROMETER

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 01.05.12; 17.05.07; 17.05.21;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru, alb, mov

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

42. Ridicare topografică, studii topografice de
terenuri și drumuri publice, ridicare topografică
de drumuri, servicii de fotogrammetrie, arpentaj
cadastral, servicii de topografie aeriană, servicii
de topografie marină, topografie marina,
aeriana și terestra, consultanță profesională
în materie de design industrial, consultanță
tehnică în materie de proiectare, consultanță
în domeniul desenului tehnic în construcții,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
desen industrial asistat de calculator, design

arhitectural pentru planificare urbană, design
artistic industrial, design grafic, design grafic
asistat de calculator, design industrial, furnizarea
de informații cu privire la designul industrial,
planificare în domeniul designului, realizarea de
planuri (construcții), pregătirea parametrilor de
proiectare pentru imaginile vizuale, închiriere
de echipamente de proiectare, întocmire de
rapoarte despre design industrial, întocmite de
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
de studii topografice, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de design arhitectural,
servicii de design în domeniul arhitecturii,
servicii de grafică digitală, servicii de grafică
digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare la comandă, servicii de
proiectare privind proprietățile rezidențiale, studii
de fezabilitate în materie de proiectare,
servicii de proiectare, expertize tehnice și
servicii de explorare, inginerie, servicii de
planificare arhitecturală și urbană, elaborare
de planuri de casă, managementul proiectelor
arhitecturale, planificare pentru construcții de
proprietăți, planificare urbanistică, planificare
în domeniul urbanismului și al urbanismului
comercial, planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, întocmire de proiecte de arhitectură,
întocmire de rapoarte privind planificarea
imobiliară, întocmirea de planuri arhitecturale,
servicii de consultanță în materie de
planificare geografică, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanță în
domeniul urbanismului, servicii de arhitectură
și inginerie, arhitectură, servicii în domeniul
științei naturale, închirieri de aparate de măsură,
închirierea de instrumente pentru desen tehnic,
închirieri de echipament științific, actualizare de
hărți maritime, cartografie, cercetare tehnică,
cercetare în tehnologia de măsurare, creare de
hărți gps (sistem de poziționare globală), crearea
de programe de control pentru măsurare,
asamblare, ajustare și vizualizarea aferentă,
elaborare de hărți în format digital, elaborarea
de manuale tehnice, etalonare (măsurări),
întocmirea de studii de analiză referitoare
la proiecte, planificare de proiecte tehnice,
proiectare științifică și tehnologică, realizare de
studii tehnice, realizarea de desene de inginerie,
realizarea de desene tehnice, realizarea de
rapoarte privind cercetarea științifică, realizarea
de studii de fezabilitate tehnică, redactare
tehnică, redactare tehnică pentru terți, servicii
de analiză și cercetare industrială, servicii de
cartografiere, servicii de cercetare, servicii de
consultanță în materie de geotehnică, servicii

ANEMONELOR, NR. 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA
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de desenatori-proiectanți, servicii de inspecție
tehnică, servicii de proiectare de hărți, servicii
de proiectare tehnică, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de proiectare științifică,
servicii prestate de un proiectant sub formă de
desen tehnic, servicii tehnologice, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, testare,
autentificare și controlul calității, servicii în
domeniul științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2022 04359
(151) 23/06/2022
(732) VALENTINA SECARĂ, BD.

DECEBAL NR. 9, BL. S13, SC.
3, ET. 7, AP. 63, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030963, ROMANIA

(540)

Stejărel

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 05.01.06; 05.01.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#2E6869, HEX #90BB00)

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04378
(151) 24/06/2022
(732) TARGUL CARTII SRL, STR.

DANIEL CONSTANTIN NR. 7,
BUCUREȘTI, 010631, ROMANIA

(540)

CITILA

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.25; 03.01.26; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
Process Yellow), roșu (Pantone PMS
1788), negru (Pantone PMS 433 2X)

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

35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite.
40. Legarea de cărți sau documente, imprimare
digitală, tipărire de cărți.
41. Servicii de reporteri de știri, servicii de
informare cu privire la cărți, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media.

───────
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(210) M 2022 04385
(151) 27/06/2022
(732) GEORGE ADELIN CIUPU, SAT

(540)

S SPASSIA REAL LEATHER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.03.20

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

18. Portofele din piele, genți și portofele din
piele, portofele din piele pentru cardurile de
credit, poșete din piele, curele din piele, genți din
piele, portmonee din piele, casete din piele sau
din piele artificială.
25. Pardesie din piele, geci din piele, pantaloni
din piele, îmbrăcăminte din piele, pantofi din
piele, rochii din piele, costume din piele, ghete
din piele întoarsă, articole din piele care servesc
la acoperirea capului.
35. Servicii de comert online, cu ridicata și
amănuntul efectuat prin magazine, servicii
publicitare, de marketing și promotionale.
42. Servicii de design vestimentar, servicii de
design textil, servicii de design de încălțăminte,
design de accesorii de modă, design de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de consultanță în
design vestimentar.

───────

(210) M 2022 04396
(151) 27/06/2022
(732) OMON SECURITY SRL, STR.

(540)

OMON SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.24

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

GAVRIL MUSICESCU, NR. 6/A,
SC. B, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, ROMANIA

RAUSOR NR. 1B,
 

 JUD. BRAȘOV,
COMUNA MANDRA, ROMANIA
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(210) M 2022 04402
(151) 27/06/2022
(732) HAWKRIDGE IMOBILIARE SRL,

STR. ALEEA PRIVIGHETORILOR,
NR. 82-84, BL. C, SC. 1, ET. 2,
AP. 2-1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MASTERANGE ROMANIA SRL,
SOS. NORDULUI, NR. 24-26,
ET. 2, CAMERA 25, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

STEJARII COLLECTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 05.01.05

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

clase:
9. Software, aplicații mobile, descărcabile,
aplicații software pentru telefoane mobile.
35. Publicitate și marketing, regruparea
diverselor produse și anume: software, aplicații
mobile, aplicații software pentru telefoane
mobile, în folosul terţilor (cu excepţia
transportului lor), permițând consumatorului să
le vadă şi să le cumpere comod, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, agenţii de informaţii comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, asigurări, servicii de schimb

valutar, agenții imobiliare, consultanță în
domeniul asigurărilor, agenții de credit, leasing
sau închiriere de clădiri, furnizare de facilități
de finanțare pentru leasing cu opțiune de
cumpărare, servicii de împrumut, de credit și
leasing financiar, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți.
37. Servicii de instalații, informații în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, servicii de
construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
reparații și întreținere de clădiri.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică și de
comunicații în format text între dispozitive de
telecomunicații mobile, servicii media mobile de
tipul transmisiei electronice de conținut media de
divertisment.
39. Închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, însoțire în
societate (persoane de companie).

───────

(210) M 2022 04417
(151) 28/06/2022
(732) SC ALBA ALUMINIU SRL, STR.

(540)

PASTA DE
ALUMINIU ALBApor

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

6. Materiale de construcții și elemente din metal,
respectiv pasta de aluminiu.
35. Servicii de comerț.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor

───────

GĂRII NR. 6, JUD. ALBA, ZLATNA,
516100, ROMANIA
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SOSEAUA GAESTI, NR.
1, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130087,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MOSSROOM INTERIOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
1535C)

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

11. Lampi si candelabre electrice.
20. Mobilier din lemn si mobilier tapitat cu stofa.
27. Covoare, carpete, presuri.

───────

(210) M 2022 04437
(151) 28/06/2022
(732) AMA GREEN OPTIC S.R.L., SAT

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
ochelari, ochelari de vedere, ochelari de soare,
ochelari anti-orbire, ochelari inteligenţi, rame
de ochelari, lentile pentru ochelari, lentile de
contact, tocuri pentru ochelari, produse de
îngrijire și întreţinere pentru ochelari, accesorii
pentru ochelari și lentile de contact (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul

(210) M 2022 04426
(151) 28/06/2022
(732) SC QUADRA INVEST SRL,

VLĂDENI, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
COM. VLĂDENI, ROMANIA

AMA GREEN OPTIC 
Pentru noi, vederea ta 

contează!
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reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2022 04445
(151) 05/07/2022
(732) SC ZA FACEFOOD SRL, STR.

CUZA VODĂ NR. 13, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FACEFOOD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 04453
(151) 29/06/2022
(732) DANIELA-GINA CHIRIAC, STR.

ȘOIMUȘ, NR. 52, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

N GRUP EDITORIAL
NAȚIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21; 26.03.01

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

9. Cărţi audio, cărţi electronice, cărţi electronice
descărcabile, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii electronice înregistrate pe suport
electronic, optic sau magnetic.
16. Cărţi, reviste, publicaţii, agende, calendare,
hărţi, albume, cataloage, manuale, materiale de
instruire şi învăţământ, materiale tipărite.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul prin
intermediul unei librării sau a unui magazin on
line referitoare la cărţi, reviste, publicaţii, agende,
calendare, hărţi, albume, cataloage, materiale
tipărite, servicii de publicitate pentru cărţi,
publicaţii şi alte materiale tipărite, redactare de
texte publicitare, publicitate, marketing servicii
promoţionale.
40. Tipărire de cărţi, periodice şi publicaţii,
legarea de cărţi sau documente.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de editare, servicii
de publicare de cărţi, periodice şi materiale
tipărite, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare electronică on-line de
periodice şi cărţi, publicare de cărţi, periodice
şi publicaţii în format electronic pe internet,
organizarea de târguri şi expoziţii în scop cultural
şi educativ.

───────
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(210) M 2022 04464
(151) 29/06/2022
(732) ALEXANDRU-PAUL DAMIAN,

ȘOS. PANTELIMON NR. 356, BL.1,
SC. A, ET. 9, AP. 36, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021915, ROMANIA

(540)

PHASE ONE DANCE STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 02.01.08

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

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

───────

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

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
04.03.09; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri sau traininguri online
sau offline, cursuri prin corespondență și
la distanță, elaborare si publicare de carti
si cursuri educative, de dezvoltare si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și divertismentului, furnizarea
de informații în materie de educație, organizarea
de examene pedagogice, organizarea de cursuri
pentru pregătirea examenelor, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, organizarea
și coordonarea de evenimente de divertisment
în scop educativ, de divertisment și recreațional,
programe audio/video online, productie video,
programe de radio si televiziune, emisiune
de televiziune, toate acestea online sau
offline, webinarii, furnizarea de programe tv,
nedescarcabile, prin servicii de transmitere video
la cerere (video on demand), organizare si
sustinere de evenimente, conferinte, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane

UNICORNII 
ENERGETICĂ

PENTRU ANTREPRENORI

(210) M 2022 04473
(151) 29/06/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS
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online sau in spatii publice organizate, servicii
oferite de biblioteca electronica, servicii de
punere in pagina, altele decat in scopuri
publicitare, publicarea cartilor, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cartilor si jurnalelor
electronice, furnizare online de publicatii
electronice, activitati culturale si educationale.

───────

(210) M 2022 04489
(151) 30/06/2022
(732) KROCO F&R INTERIORS S.R.L.,

STR. ALEEA TAZLĂU NR.1, BLOC
C1, SCARA 1, ET.4, AP.17, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 03.11.09; 07.03.15; 07.15.20;
19.03.01

(591) Culori revendicate:verde, rosu, alb,
negru, roz , maro, gri

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

37. Construcții, construcție de proprietăți,
servicii de construcții referitoare la clădiri
de uz industrial, construcții de infrastructură,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
construcție de clădiri de apartamente, construcții
subterane, construcții și reparații de clădiri,
servicii de construcții civile, reparații clădiri,
servicii ale contractanților generali în domeniul

42.  Realizarea de planuri (construcții),
dezvoltare de proiecte de construcții, servicii
de planificare în inginerie civilă, servicii de
planificare arhitecturală, întocmirea de planuri
arhitecturale, planificare pentru construcții de
proprietăți, proiectarea (designul) spațiului
interior, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator, servicii arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, cercetare în domeniul
planificării urbane, realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, studii

construcțiilor, servicii de demolare, renovare de
proprietăți, amenajare de terenuri (construcții),
pregătirea șantierului (construcție), pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de instalare
a platformelor de lucru și de construcție,
lucrări de fundație, servicii de izolare, excavare,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
consolidare de clădiri, întreținere de proprietăți,
curățare interioară și exterioară de clădiri,
așezarea cărămizilor (zidărie), terasamente,
lucrări de instalații sanitare, construcție de
instalații publice, lucrări de construcție pentru
case prefabricate, construcții de case pe
bază de comandă, construcții de drumuri
pe bază de comandă, construcție de clădiri
pe bază de comandă, asamblare de case
prefabricate, vopsire, pentru suprafețe interioare
și exterioare, servicii de ancorare a stâncilor,
servicii de electricieni, lucrări de realizare a
învelitorilor de acoperiș, servicii de montare
de plăci de ceramică, servicii de tâmplărie,
servicii de construcții, aplicarea de tencuială
pe clădiri, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajări interioare ale
clădirilor, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajarea spațiilor exterioare, servicii de
amenajări peisagistice cu materiale inerte,
restaurarea clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, servicii de restaurare de zugrăveli,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
și repararea clădirilor, servicii de renovare a
clădirilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
servicii de management în construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, managementul
proiectelor de construcție pe șantier, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
supravegherea lucrărilor de renovare a clădirilor,
supravegherea lucrărilor de demolare a
clădirilor, zugravirea caselor, tapetare.

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR.152, SC.3, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, ROMANIA
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tehnice de fezabilitate, realizare de studii de
fezabilitate referitoare la proiecte, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
consultanță în arhitectură, consultanță în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
în materie de planificare arhitecturală.

───────

(210) M 2022 04498
(151) 30/06/2022
(732) MARINEL SABIN STANA,

STR. CIRESOAIA NR.2, BL.2,
SC.A, AP.3, PARTER, JUD. OLT,
SLATINA, 230037, OLT, ROMANIA

(540)

PELDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, articole de
parfumerie și odorizante.

───────

(210) M 2022 04504
(151) 01/07/2022
(732) OANA ANCA FIRICA, STR.

DIONISIE LUPU NR. 57, ET.1,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TIP TOP MINITOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzare de programe radio, difuzare audio,
difuzare video, difuzare prin satelit, difuzare
de date, difuzarea de muzică, exploatarea
infrastructurilor de difuzare, servicii de difuzare
date, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe de televiziune, difuzare
de filme prin televiziune, difuzare de televiziune
prin satelit, difuzare de programe prin satelit,

difuzare de programe prin radio, servicii de
difuzare prin cablu, servicii de difuzare și
comunicații interactive, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, închiriere de timpi
de difuzare prin satelit, servicii de difuzare
prin cablu și satelit, difuzare radiofonică de
informații și alte programe, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, difuzare de
programe radio și de televiziune, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, difuzare de programe de radio
și televiziune interactive, servicii de difuzare
prin satelit referitoare la afaceri, închiriere
de echipamente de difuzare pentru transmisii
exterioare, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie și difuzare fără fir de
programe de televiziune, servicii de difuzare
referitoare la televiziunea prin protocol de
internet (IPTV), difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin rețele de cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
transmise prin legături de microunde la
receptoarele de televiziune, furnizarea accesului
la o rețea globală de calculatoare pentru
transferul și difuzarea de informații, furnizarea
accesului multiplu la rețelele globale de informații
computerizate pentru transferul și difuzarea unei
game largi de informații, transmisie wireless,
servicii de transmisie, transmisie prin telex,
transmisie de podcasturi, transmisie prin cablu,
transmisie de date electronice, transmisie
electronică de date, transmisie de mesaje
scurte, servicii de transmisie computerizată,
transmisie de filme video, transmisie de apeluri
telefonice, transmisie de mesaje electronice,
transmisie electronică de mesaje, transmisie
radio prin cablu, transmisie internațională
de date, servicii de transmisie electronică,
transmisie de programe radio, servicii de
transmisie vocală, transmisie de mesaje și
imagini, transmisie de programe prin cablu,
transmisie de imagini prin sateliți, transmisie
electronică de comunicări scrise, transmisie și
difuzare de date, transmisie de documente prin
fax, transmisie de date pentru terți, servicii
de transmisie de date, transmisie de sunet
prin satelit, transmisie de sunete prin satelit,
transmisie de informații prin radio, transmisie de
informații prin telefon, transmisie de mesaje prin
calculator, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie de mesaje și imagini codificate,
transmisie de informații prin coduri telematice,
transmisie de software de divertisment interactiv,
transmisie de mesaje prin mijloace electronice,
servicii de transmisie a datelor computerizate,
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servicii de transmisie electronică de imagini,
transmisie electronică fără fir de date, transmisie
electronică fără fir de imagini, transmisie de
date computerizate prin televiziune, servicii
de transmisie video la cerere, transmisie de
imagini cu ajutorul calculatorului, servicii de
transmisie electronică de informații, transmisie
de date computerizate prin cablu, servicii de
transmisie de mesaje textuale, transmisie on-
line de publicații electronice, transmisie de
sunet asistată de calculator, transmisie de
evenimente de sporturi electronice, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie prin benzi de telegraf,
servicii de transmisie prin cablu și satelit,
transmisie de sunete și imagini prin satelit,
transmisie de sunete prin rețele multimedia
interactive, transmisie de știri și informații de
actualitate, transmisie de mesaje text asistată
de calculator, închiriere de capacitate de
transmisie prin satelit, transmisie de pachete
de date și imagini, transmisie și recepție
(transmisie) de informații din bazele de date prin
intermediul rețelei de telecomunicații, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin cablu, transmisie de comunicații scrise
sub formă de telegrame, servicii de comunicații
și de transmisie prin fax, transmitere de
mesaje și date prin transmisie electronică,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de date, sunete și imagini prin
satelit, transmisie asistată de calculator de
informații și imagini, servicii de transmisie de
text pe ecranul televizorului, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmisie continuă (streaming) de evenimente
de sporturi electronice, transmisie de mesaje,
date și imagini asistată de calculator, transmisie
de mesaje, informații și imagini asistată de
calculator, servicii de transmisie securizată de
date, sunete și imagini, transmisie de la distanță
de date prin intermediul telecomunicațiilor,
transmisie de sunet, imagine, semnal și date prin
cablu, furnizare de instalații pentru recepție radio
și transmisie radio, transmisie de sunet, imagine
și semnale de tip date, transmisie prin satelit
de sunete, imagini, semnale și date, transmisie
și recepție de mesaje prin rețele mondiale de
calculatoare, transmisie de mesaje electronice
(servicii de date de e-mail), transmisie de la
distanță de semnale audio prin mijloace de
telecomunicații, transmisie de sunet și imagine
prin satelit sau rețele multimedia interactive,
comunicații prin terminale de calculator, prin

transmisie digitală sau prin satelit, servicii de
transmisie și recepție a datelor cu ajutorul
mijloacelor de telecomunicații, transmisie de
date prin intermediul prelucrării electronice de
imagini prin conexiune telefonică, servicii media
mobile de tipul transmisiei electronice de conținut
media de divertisment, transmisie de date prin
satelit pe baza unei rețele globale online de
calculatoare, transmisie electronică de date
și documente prin terminale de calculator și
dispozitive electronice, transmisie computerizată
de informații accesate cu ajutorul unui cod
sau al unui terminal, servicii de transmisie
de date cu debit ridicat pentru operatorii de
rețele de telecomunicații, servicii de comunicații,
și anume transmisie electronică a datelor și
documentelor printre utilizatorii de calculatoare,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmisie de semnale pentru
comerț electronic prin sisteme de telecomunicații
și prin sisteme de comunicații de date, servicii de
transmisie electrică de date prin intermediul unei
rețele globale de procesare de date la distanță,
inclusiv prin Internet.
41. Organizarea de spectacole muzicale,
organizarea spectacolelor, spectacole de balet,
organizarea de spectacole cu animale,
organizarea de spectacole de dans, producție
de spectacole, planificarea de spectacole,
organizare      de   spectacole,   organizarea  de
spectacole muzicale live, organizarea de
spectacole de circ, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole de hipnoză
(divertisment), regizare de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole de revistă oferite
în săli de spectacole, producție de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
prezentări de spectacole în direct, prezentare
de spectacole în direct, producția de spectacole
în direct, prezentare de spectacole de magie,
producție de spectacole de teatru, organizare
de spectacole pe scenă, spectacole de
focuri de artificii, prezentare de spectacole
de balet, spectacole cu muzică în direct,
coordonare de spectacole de teatru, regizare de
spectacole de teatru, servicii de spectacole de
magie, producție de spectacole de televiziune,
furnizare de spectacole în direct, spectacole
de televiziune prin satelit, spectacole de
comedie în direct, producție de spectacole în
direct, producție de spectacole de comedie,
servicii de spectacole în direct, închiriere de
săli pentru spectacole, închiriere de teatre
pentru spectacole, prezentare de spectacole
de teatru, organizare și prezentare de
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spectacole, organizare de spectacole de
divertisment, prezentare de spectacole de
varietăți, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizare de spectacole de patinaj
artistic, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), producția de spectacole de
patinaj artistic, organizare de spectacole în
scopuri educative, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, organizare de spectacole
muzicale în direct, regie artistică pentru
spectacolele de teatru, realizare de spectacole
de divertisment în direct, organizarea de
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
servicii de rezervare de bilete pentru spectacole,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, organizarea de spectacole de
patinaj pe role, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, servicii de realizare de
spectacole în direct, prezentare de spectacole
de comedie în direct, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, prezentare de
spectacole de dans în direct, prezentare de
spectacole de divertisment în direct, prezentare
de spectacole de patinaj pe gheață, producere
de spectacole de patinaj cu role, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock, planificarea de piese de teatru
și de spectacole muzicale, servicii de informare
cu privire la bilete pentru spectacole, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii de realizare
a spectacolelor de divertisment transmise în
direct, organizare de expoziții de divertisment
în cadrul spectacolelor de magie, servicii de
divertisment de tipul spectacolelor de teatru și
cabaret, producție de spectacole de revistă în
fața unui public în direct, rezervare de locuri
pentru spectacole și rezervare de bilete de
teatru, servicii de rezervare de bilete și locuri
la spectacole de teatru, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică

vocală, difuzare de materiale educative, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătire de programe de divertisment
pentru difuzare, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, scriere de texte, cu excepția
textelor publicitare, pentru difuzarea prin servicii
de teletext, furnizare de filme, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere.

───────

(210) M 2022 04514
(151) 01/07/2022
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

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

(540)

KALIGEYA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
care conțin vitamine, vitamine si preparate cu
vitamine.

───────
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(210) M 2022 04523
(151) 01/07/2022
(732) TOTAL SOFT S.A., ŞOS.

BUCUREŞTI NORD, NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CLĂDIREA DE BIROURI O21, ET.
6,7 ȘI 8, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050558,
ROMANIA

(540)

CHARISMA EVERYWARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

(591) Culori revendicate:mov, albastru închis,
portocaliu, verde, albastru deschis, roz

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

9. Software descărcabil, software de compilare,
descărcabil, pachete de software de
calculator, descărcabile, interfețe (informatică),
descărcabile, software pentru servere de
aplicații, descărcabile, platforme de software
de calculator, descărcabile, software interactiv,
software adaptabil, software de sistem, software
pentru întreprinderi, software de inteligență
artificială, software pentru motoare de căutare,
software de calculator care poate fi descărcat
prin intermediul rețelelor informatice globale,
software de inteligență artificială pentru analiză,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de învățare automată
pentru analize, software pentru învățare
automată, software de prelucrare a datelor,
software pentru extragere de date, programe

pentru prelucrarea datelor, software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
accesarea repertoriilor de informații care pot fi
descărcate din rețeaua globală de calculatoare,
software de calculator pentru crearea de baze
de date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice, descărcabile pentru
administrarea bazelor de date, software de
calculator care permite căutarea şi recuperarea
de date, software de gestiune a datelor,
motoare de baze de date, software pentru
servere de baze de date, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software interactiv pentru baze
de date, software pentru servere de cloud,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
sisteme de procesare de date descărcabile, baze
de date computerizate, descărcabile, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, software pentru cloud computing,
dispozitive de extragere a datelor, software de
administrare de afaceri, software informatic de
uz comercial, aplicații software, descărcabile, de
tipul business intelligence.
35. Actualizare și întreținere de date din
baze de date informatice, colectare de date,
administrare și compilare de baze de date
computerizate, colectarea de informații pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de date pentru terți, compilare de date
statistice, compilare de date în baze de date
electronice, prelucrare de date, sistematizare
și management, compilarea informațiilor în
baze de date informatice, compilarea și
sistematizarea de informații în baze de date
computerizate, consultanță privind prelucrarea
datelor, elaborare de date statistice comerciale,
gestionare de fișiere informatice, obținerea de
informații comerciale, prelucrare automată de
date, prelucrare de date, prelucrare electronică
a datelor, servicii de gestionare a datelor, servicii
de introducere de date, servicii de recuperare
de date, verificare de date computerizate, ținere
a unui registru cu informații, furnizare de
informații comerciale din baze de date online,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță în afaceri, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță în materie de
eficiență a afacerilor, consultanță în materie de
management, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind managementul afacerilor,
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servicii de consultanță privind prelucrarea de
date, servicii de consultanță în administrarea
afacerilor, servicii în domeniul inteligenței
afacerilor (business intelligence).
36. Administrarea afacerilor financiare,
asistență financiară, gestionare a activelor,
gestionare a fondurilor de capital privat,
organizare de tranzacții financiare, servicii
de afaceri monetare, servicii de evaluare
a riscului financiar, servicii de intermediere
financiară, servicii de transfer de bani (plăți)
prin sistem telegrafic, servicii financiare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
și monetare, schimb financiar de monede
virtuale, transfer electronic de monede virtuale,
analize financiare de date, analiza investițiilor,
cercetări de investiții, consiliere financiară,
servicii de evaluare financiară, elaborarea
rapoartelor financiare, consultații în domeniul
financiar, evaluare și analiză financiară,
furnizare de informații financiare online, furnizare
de informații privind serviciile financiare,
informații financiare, informații privind investițiile,
monitorizare de portofolii financiare, previziuni
financiare, procesarea informațiilor financiare,
servicii de baze de date financiare, servicii de
cercetare economică și financiară, servicii de
consiliere privind investițiile financiare, servicii
de consiliere și consultanță financiară, servicii
de informare financiară, schimburi financiare de
criptomonede, transfer electronic de criptoactive,
tranzacții financiare prin blockchain, transfer
electronic de fonduri furnizat prin tehnologie
blockchain.
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), servicii în
domeniul științei și tehnologiei, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, software ca serviciu (saas) care
oferă software de învățare automată, software
ca serviciu (saas) care oferă software pentru
învățare profundă, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, servicii software ca serviciu (saas)
care oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
inginerie de software informatic, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare de
programe informatice, creare de software,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, programare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare de software,
proiectare, dezvoltare și programare de

software de calculator, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru prelucrarea de date, design
și dezvoltare de software, servicii it în
legătură cu stocarea electronică de date,
programare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru gestionarea bazelor de
date, proiectare și dezvoltare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea și organizarea
datelor, proiectare de sisteme de prelucrare a
datelor, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (edp),
stocare de date electronice, servicii de stocare
în cloud pentru date electronice, servicii de
stocare și de backup al datelor electronice,
instalare, reparare şi întreţinere de software
de calculator, actualizare şi întreţinere de
software şi programe de calculator, consultanță
în materie de securitate informatică, consultanţă
în domeniul programelor de calculator, servicii de
consultanţă profesională privind software-ul de
calculator, consultanţă tehnică privind instalarea
şi întreţinerea de software de calculator,
consultanţă tehnică pentru aplicarea şi utilizarea
software-ului de calculator, prestare de servicii
de informaţii, consiliere şi consultanţă în
domeniul software-ului de calculator, consultanță
în inteligență artificială, consultanță cu privire
la programe de baze de date electronice,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(saas), servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (it), găzduire
de baze de date de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, facilitarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de date, închiriere
de software pentru importarea și gestionarea
datelor, închiriere de software pentru baze de
date electronice, servicii de computerizare în
nori, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date.

───────
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(210) M 2022 04532
(151) 04/07/2022
(732) SC MISAVAN TRADING S.R.L.,

COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI, VOINEȘTI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC. A, AP. 7,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700031

(540)

UNA cu natura Ai grija
de tot ce este in jur

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

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
349C, Pantone 354C, Pantone 382 C)

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

35. Servicii de comert en-gros, en-detail și
prin intermediul rețelelor informatice (internet),
a produselor de unică folosință ca: tacâmuri,
pahare, veselă, diverse ambalaje, toate din
materiale biodegradabile precum trestie de
zahăr, carton, bambus și altele.

───────

(210) M 2022 04553
(151) 05/07/2022
(732) GENESIS SERVICES GROUP

EUROPE, B-DUL REVOLUTIEI
1989 NR. 8, CLĂDIREA A,
CAMERA 3, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

GSGE Genesis
Services Group Europe

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță, servicii de securitate
fizică, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor, servicii prestate
de gardă de securitate, consultanță în materie
de securitate fizică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, consultanță în materie de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor.

───────
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(210) M 2022 04562
(151) 05/07/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

FLENTY

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman,
medicamente pentru uz uman, suplimente
dietetice pentru uz medical, suplimente nutritive,
suplimente minerale dietetice pentru uz uman,
preparate pe bază de vitamine pentru uz uman.

───────

(210) M 2022 04592
(151) 06/07/2022
(732) ZONE INTERNATIONAL TRADING

SRL, SOS. DE CENTURA, NR.2-4,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GOLDEN CROPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.14; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04

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

clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, ulei de
măsline, uleiuri pentru gătit, uleiuri de uz
alimentar, ulei de porumb pentru alimente,
ulei din sâmburi de struguri, ulei pentru
salate, ulei de măsline extravirgin, ulei de
soia de uz alimentar, ulei din tărâțe de
orez de uz alimentar, ulei din semințe de
chia de uz alimentar, semințe, preparate,
semințe comestibile, semințe de floarea
soarelui, preparate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de dovleac prelucrate,
semințe de chia alimentare prelucrate, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
legume procesate, nuci comestibile, fructe cu
coaja lignificată procesate, amestecuri de fructe
și nuci preparate, gustări pe bază de fructe cu
coajă lemnoasă, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de fructe, ulei de nuci, uleiuri
vegetale de uz alimentar, grăsimi vegetale de uz
alimentar, batoane alimentare pe bază de nuci,
amestec de uleiuri vegetale pentru uz alimentar,
suc de roșii pentru gătit, concentrate de tomate
(piure), fasole procesata, supe și baze de supă,
produse lactate și înlocuitori, floarea-soarelui
(ulei de - comestibil), măsline umplute cu pesto,
aflate în ulei de floarea soarelui, ulei de susan
pentru alimente.
30. Deserturi cu musli, produse de patiserie cu
semințe de mac, cereale procesate, semințe
de dovleac prelucrate (condimente), semințe
prelucrate folosite ca și condiment, prăjituri,
prăjituri de cereale pentru consum uman,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți,
cereale, gustări pe bază de cereale, batoane
de cereale, alimente pe bază de cereale
pentru consum uman, sare, mirodenii, arome
și condimente, mirodenii, condimente, sosuri,
piureuri de legume (sosuri), sosuri care
conțin nuci, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, orez, cereale procesate
pentru alimente de consum uman, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat(produse de patiserie
inghetate) și șerbeturi, cereale procesate,
amidon și produse din acestea, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, miere naturala si inlocuitori de
miere, dulciuri preparate din ulei de susan.
31. Semințe de floarea-soarelui, semințe de
grâu, semințe de cartofi, semințe de secară,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

44

semințe de flori, semințe de legume,
semințe naturale, semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, semințe pentru
agricultură, semințe brute și neprelucrate,
grăunțe (semințe), semințe comestibile în
stare brută, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, nuci neprelucrate, nuci comestibile
(neprelucrate), fructe proaspete, nuci, legume
și ierburi, malțuri și cereale neprocesate, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere.
32. Ape minerale și gazoase, băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi (preparate pentru
fabricarea -lor), bere, bere și bere fără alcool,
bere din extract de rădăcini.

───────

(210) M 2022 04599
(151) 06/07/2022
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L.,
STR. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 15B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
30-32, ONE HERASTRAU OFFICE,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EVRYO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.01.03; 26.11.03

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 172
C), verde (Pantone 361 C)

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

4. Energie electrică, gaze utilizate la încălzire,
energie electrică din energie solară, energie

electrică din energie eoliană, energie electrică
din surse regenerabile.
35. Servicii de promovare în domeniul energiei,
promovarea afacerii (publicitate) în domeniul
energiei, servicii de promovare și publicitate în
domeniul energiei, consultanță în management
în domeniul energiei, servicii de agenții de
import și export în domeniul energiei, servicii
de facturare în domeniul energiei, achiziții de
contracte de furnizare de energie.
39. Distribuția și transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie și combustibili, distribuția
de energie, distribuție de energie electrică,
transport de gaze naturale, transportul gazelor
prin conducte, depozitare de deșeuri radioactive,
transport de deșeuri, depozitarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, distribuire de energie
reciclabilă, furnizare și distribuție de energie
electrică, servicii publice de distribuție a energiei
electrice, servicii consultative și informative
privind distribuirea de energie, distribuire de
energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor.
40. Prelucrarea materialelor combustibile,
producerea energiei, producere de energie
hidroelectrică, modelarea energiei de suprafață,
generarea electricității din energie solară,
închirieri de echipamente generatoare de
energie, producere de energie electrică din surse
regenerabile, servicii de consultanță privind
generarea de energie electrică, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă.

───────

(210) M 2022 04600
(151) 06/07/2022
(732) RADU ANTON MARINESCU, STR.

TOAMNEI NR. 51, AP.2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020703, ROMANIA

(540)

INTERMEDICA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Emiterea de rapoarte medicale, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale,
întocmire de rapoarte referitoare la examinarea
medicală a persoanelor.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii medicale, ambulatorii, asistență
medicală la domiciliu, consiliere în materie de
sănătate, consiliere și consultanță legate de stilul
de viață în scop medical, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în nutriție, consultanță profesională
în materie de nutriție, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, controale
medicale, evaluarea riscului asupra sănătăţii,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, furnizare
de informații despre suplimente dietetice și
nutritive, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de informații în materie de
sănătate, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, furnizarea de servicii de
îngrijire a sănătății la domiciliu, management
de servicii de asistență medicală, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, monitorizarea pacienților, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de evaluare a sănătăţii, servicii
de informare cu privire la asistența sanitară,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii de îngrijire medicală pentru
pacienții internați și externi, servicii medicale și
de sănătate, servicii oferite de clinici medicale,
servicii de stomatologie, anestezie dentară,
asistență stomatologică, servicii de chirurgie,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase
în proteze dentare, servicii de ajustare a
protezelor dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,

servicii de igienă dentară, servicii de ortodonție,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de tratament de canale radiculare dentare,
servicii de tratamente dentare cu fluor, servicii
medicale de igienă orală, servicii oferite de
clinici dentare, servicii stomatologice mobile,
servicii de stomatologie estetică, studii de
evaluare a riscului privind starea de sănătate,
studii de evaluare a sănătății, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, asistență medicală, asistență
medicală de urgență, servicii oferite de clinici,
servicii oferite de clinici medicale, compilarea
de rapoarte medicale, consiliere medicală,
consiliere privind sănătatea publică, consultații
medicale, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, diagnosticarea bolilor,
efectuarea examenelor medicale, examinarea
medicală a persoanelor (screening), furizare
de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, furnizare de
asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații în materie
de îngrijiri medicale, furnizare de informații și
noutăți în domeniul medicinei, furnizare de
servicii medicale, furnizare de tratament medical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
imagistică cu raze x de uz medical, informații
medicale, îngrijire medicală, îngrijire medicală
ambulatorie, asistență medicală, monitorizare
la distanță de date medicale pentru diagnostic
și tratament medical, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de îngrijirea bolnavilor, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de asistență medicală,
servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consultanță în domeniul chirurgiei, servicii
de consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere în materie de instrumente
medicale, servicii de consultanță în materie
de implanturi ortopedice, servicii de control
fizic, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de evaluare medicală, servicii de evaluare
medicală pentru pacienţii care se recuperează,
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în scopul ghidării tratamentului şi evaluării
eficienţei, servicii de examinări medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de recuperare a
informațiilor medicale, servicii de telemedicină,
servicii de testare medicală, și anume, evaluarea
condiției fizice, servicii de tratament chirurgical,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de tratament medical,
servicii de tratament medical la domiciliu, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii medicale furnizate prin telefon
(servicii medicale), servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii prestate de medici.

───────

GROUP S.R.L, COM. BERCENI,
TARLA 76, PARCELA 3701/3/2, SP.
COM. 1, ET. 1, JUD. ILFOV, COM.
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

QUANTUM MODULES
premium modular
building system

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.04.02

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu, negru

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

35. Sistență în afaceri, management și servicii
administrative cu privire la comercializarea și

dezvoltarea construcțiilor modulare prefabricate,
servicii de publicitate, marketing și promovare
cu privire la comercializarea și dezvoltarea
construcțiilor modulare prefabricate, toate
serviciile mai sus menţionate fiind în legătură
cu vânzarea şi intermedierea vânzării de case
modulare şi dezvoltarea de proiecte rezidenţiale
de case modulare şi anume case / vile
unifamiliale, case / vile plurifamiliale, duplexuri
modulare, case de vacanţă modulare.
36. Servicii de agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii imobiliare derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate, toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case
modulare şi anume case / vile unifamiliale, case /
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.
37. Servicii de construcții de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, servicii de
construcții prefabricate, servicii de construcții
civile prefabricate, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
toate cele de mai sus derulate exclusiv
în legătură cu intermedierea, proiectarea,
dezvoltarea și comercializarea construcțiilor
modulare prefabricate, toate serviciile mai sus
menţionate fiind în legătură cu vânzarea şi
intermedierea vânzării de case modulare şi
dezvoltarea de proiecte rezidenţiale de case

(210) M 2022 04611
(151) 07/07/2022
(732) QUANTUM PREMIUM MODULES
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modulare şi anume case / vile unifamiliale, case /
vile plurifamiliale, duplexuri modulare, case de
vacanţă modulare.

───────

(540)

ANT ENERGY Allying
Nature & Technology

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

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

4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din energie
eoliană.

───────

(210) M 2022 04652
(151) 08/07/2022
(732) DAN COSTEL JITARIU, STR.

(540)

ECONOMICOSUL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 04875
(151) 15/07/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

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

(540)

Sanvero Irituss Ajută la
calmarea tusei Lichen
islandez Vitamina C

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.03; 26.11.13; 05.01.16;
25.01.19

(210) M 2022 04635
(151) 07/07/2022
(732) ANT POWER ENERGY SRL,

RASURI, NR.12, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
ROMANIA

IMASULUI,NR. 13A, JUD. IAȘI,
VALEA ADANCA, ROMANIA
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(591) Culori revendicate:verde inchis, verde
deschis, portocaliu, galben, albastru,
rosu, negru, alb

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

5. Comprimate împotriva tusei, dropsuri
împotriva tusei, produse farmaceutice
antibacteriene, suplimente alimentare,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, preparate cu
vitamina c, capsule de tuse, medicamente
pentru tuse, preparate farmaceutice pentru
tuse, drajeuri medicamentoase pentru tuse,
medicamente inhibitoare ale tusei
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, publicitate și marketing

───────

(210) M 2022 04929
(151) 19/07/2022
(732) NOVA OAS S.R.L., STR.

VICTORIEI, NR. 320, JUD. SATU-
MARE, NEGREȘTI-OAȘ, 445200,
SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

oaș

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 24.17.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#3358a8), alb (HEX #ffffff)

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

32. Apă minerală (băuturi), ape (băuturi).
───────

(210) M 2022 04930
(151) 19/07/2022
(732) NOVA OAS S.R.L., STR.

VICTORIEI, NR. 320, JUD. SATU-
MARE, NEGREȘTI-OAȘ, 445200,
SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

oaș Santaqua

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.19;
26.04.05; 24.17.02

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#40c2b3), verde (HEX #dff2ee), alb
(HEX #ffffff)

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

32. Apă plată (băuturi), ape (băuturi).
───────
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(210) M 2022 05037
(151) 17/08/2022
(732) INA VERBINA SRL, STR.

SIRETULUI 14, BL 9, SC C, AP 49,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550403,
SIBIU, ROMANIA

(540)

INA VERBINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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.
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.

───────

(210) M 2022 05046
(151) 22/07/2022
(732) NOVARTIS AG, BASEL, BASEL,

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, 011056, ROMANIA
(540)

FLAZONEXAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman

───────

(210) M 2022 05060
(151) 22/07/2022
(732) CASA BATRANEASCA SRL, STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 12, SAT
DOBA, JUD. OLT, COM.PLESOIU,
OLT, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CASA BĂTRÂNEASCĂ
TRADIŢIE PUR ROMÂNEASCĂ
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 07.01.09; 26.11.03;
26.04.05

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

clase:
30. Cereale neprocesate, cereale crude.
31. Pasari vii, cereale neprelucrate, plante
tehnice cum ar fi: floarea soarelui, sfecla de
zahar, culturi dein si canepa, tutun, hamei.
36. Consultanţă financiară fonduri europene.
44. Consultanţă agricolă.

───────

(210) M 2022 05079
(151) 25/07/2022
(732) MIRA GUARD SECURITY S.R.L.,

STR. RĂZOARE NR. 7, ET. M,
AP. 13, JUDETUL CLUJ, SAT
FLORESTI, COMUNA FLORESTI ,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MIRA SECURITY GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone PSM
Black 3 C), alb (Pantone PSM 4665 C),
rosu (Pantone PSM 185 C)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale

și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de pază, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii de gardă de corp,
consultanță în ceea ce privește securitatea
fizică, scanarea bagajelor din motive de
securitate, servicii de pază pentru obiective
și instalații prin sisteme de monitorizare la
distanță, însoțire/escortare în societate, servicii
de agenții de detectivi, monitorizarea alarmelor
de securitate și antifurt, investigații privind
trecutul persoanelor.

───────

(210) M 2022 05169
(151) 28/07/2022
(732) ROPLAST IMPEX SRL, BD.

VOLUNTARI, NR. 30, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. LIBERTATII,
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ROPLAST

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.21; 26.11.03; 24.07.23

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
galben

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

24. Mușama, mușamale, mușama (fețe de
masă), nu din hârtie, fețe de masă, fețe de
masă plastice, fețe de masă din materiale
textile, fețe de masă, din alte materiale decât
hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință, țesături laminate, țesături
adezive, țesături impermeabile, țesături din vinii,
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țesături pentru decorațiuni interioare, perdele din
material textil sau plastic, draperii din material
textil sau plastic, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de duș
din materiale textile ignifuge, perdele de duș din
material plastic, perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile), tapet, tapet din material textile,
covorașe de baie, covoare pentru duș, covoare
de cauciuc, covorașe antiderapante pentru duș.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, respectiv: mușama,
mușamale, mușama (fețe de masă), fețe de
masă, fețe de masă plastice, fețe de masă din
materiale textile, fețe de masă, din alte materiale
decât hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință, țesături laminate, țesături
adezive, țesături impermeabile, țesături din vinil,
țesături pentru decorațiuni interioare, perdele din
material textil sau plastic, draperii din material
textil sau plastic, perdele pentru duș, perdele
din plastic pentru cabine de duș,perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din material plastic, perdele de duș din
materiale textile sau din materiale plastice),
covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale
pentru acoperirea pardoselilor existente, carpete
agăţate pe pereţi (nu din materiale textile),
tapet, tapet din material textile, covorase de
baie, covoare pentru duș, covoare de cauciuc,
covorașe antiderapante pentru duș, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,

administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuire de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuire de mostre, distribuire de produse în
scopuri publicitare, distribuire de prospecte și
de mostre, distribuire de reclame pe stradă,
distribuire și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri pentru terţi, furnizarea de informații
despre vânzarea de produse, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații în materie de afaceri, furnizarea
de informații privind clasamentul vânzărilor
de produse, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
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scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri în scopuri comerciale și de promovare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea comercială,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzărilor,
publicitate online, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fire de tricotat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fire de cusut,
servicii pentru promovarea exporturilor, servicii
de vânzări prin licitații disponibile pe internet,
servicii de vânzare prin licitație publică, servicii
de comerț cu amănuntul si cu ridicata , servicii
de comerț a produselor din clasele 24 si 27.

───────

(210) M 2022 05188
(151) 10/08/2022
(732) MIP METRO GROUP

INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG, METRO-
STRASSE 1, 40235 DÜSSELDORF,
GERMANIA, DÜSSELDORF,
GERMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI,
NR. 14, ET.1, AP. 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050558, ROMANIA

(540)

La Doi Pasi Extra

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, adezivi pentru papetărie sau pentru
uz casnic, decorațiuni și materiale pentru
artiști, pensule pentru pictat, mașini de scris
și articole de papetărie și de birou (cu
excepția mobiliei), papetărie și materiale pentru
instruire şi educație (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaje, incluse
în această categorie, caractere tipografice,
forme de tipar, saci de gunoi (din hârtie sau
din plastic), calendare detașabile, șervețele
din hârtie pentru îndepărtarea machiajului,
ornamente auto-adezive, plăcuțe cu adrese
pentru aparate de adresare, ștampile pentru
adrese, aparate de adresare, dosare pentru
hârtii, dosare pentru documente (papetărie),
umectoare pentru suprafețe gumate (rechizite
de birou), autocolante (articole de papetărie),
dulapuri pentru articole de papetărie (articole
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de birotică), suporturi pentru pahare de bere,
tablouri (fotografii), înrămate sau neînrămate,
creioane, suporturi pentru creioane, mine de
creioane, ascuțitoare de creioane (electrice sau
nonelectrice), caiete (papetărie), prespapiere,
tăvițe de birou, ștampile, hârtie de scris, broșuri,
materiale pentru legat cărți, agrafe de hârtie, cutii
șabloane, steaguri, fanioane (din hârtie), rolă de
cerneală, acuarele (articole pentru uz școlar),
hârtie pentru filtru, degetar de cauciuc (rechizite
pentru birou), plicuri pentru sticle din carton
sau hârtie, folie de plastic pentru ambalat, foi
de celuloză regenerată pentru ambalat, forme,
clei (adezivi) pentru papetărie sau pentru uz
casnic, benzi elastice pentru birouri, capsatoare
pentru birouri, pioneze, plicuri (papetărie), filtre
(de hârtie pentru cafea), calendare, pungi pentru
gătit la microunde, opere de artă litografice,
hărți (geografice), pensule pentru pictură, pânze
pentru pictură, palete de pictură, trafalete,
șabloane pentru pictură, vopsele pentru pictură
(articole pentru uz școlar), șevalete pentru
pictori, cretă, pastă de modelat, caiete, prosoape
de mâini din hârtie, batiste de hârtie, hârtie
pergament, pancarte din hârtie sau carton,
cărți poștale, broșuri, produse de șters, cutii
de creioane, instrumente de scris, tablete de
scris, sigilii (sigilii), sigilii (ștampile), ceară pentru
sigilii, hârtie argintată, cutii pentru timbre (sigilii),
cutie cu cerneală pentru timbre, fețe de masă,
naproane și fețe de masă din hârtie, hârtie
igienică, pungi (plicuri, saci) din hârtie sau
plastic, pentru ambalare, articole din carton,
hârtie de împachetat, hârtie cerată, materiale de
desen, blocuri de schițe, table de desen (articole
pentru pictori), tocătoare de hârtie (pentru birou),
fețe de masă din hârtie, opere de artă și figuri din
hârtie sau carton și machete arhitecturale, pungi,
saci și articole pentru ambalare, depozitare și
hârtie, carton și plastic în scopuri de ambalare,
suporturi pentru documente, produse din hârtie
de unică folosință.
35. Servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv
pe internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu chimicale, preparate de curățare,
preparate de lustruire și preparate abrazive,
preparate de înălbire, vopsele, articole de
farmacie, produse cosmetice, aparate de
ras și accesorii, parfumerie, articole de uz
casnic, obiecte de uz casnic de uz curent,
servicii de comerț cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
carburanți, combustibil lampant și combustibil
pentru motoare, uleiuri și unsori industriale,
lubrifianți, lumânări, comerț cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de

teleshopping, în legătură cu produse din sectorul
sănătății, preparate farmaceutice, produse
sanitare personale și articole de toaletă,
comerțul cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin intermediul canalelor de
teleshopping, în legătură cu mașini, uneltele
și bunurile din metale comune, articole de
construcții, articole de bricolaj și articole de
grădinărit, articole pentru hobby și articole pentru
artizanat, vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu
produse electrice și electronice, suporturi de
înregistrări de sunet și suporturi de date,
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin internet
și/sau prin canale de teleshopping, în legătură
cu aparate de iluminat, de încălzire, de
gătit, de refrigerare, de uscare, de aerisire,
de curățare cu abur și de călcat cu abur,
instalații sanitare și accesorii sanitare, aparate
electrice și non-electrice de uz casnic sau de
bucătărie, vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
intermediul internetului și/sau prin intermediul
canalelor de teleshopping, în legătură cu articole
de sticlă, ceramică, porțelan, articole de uz
casnic sau de bucătărie produse din metal
și plastic, recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, tacâmuri, seturi de oale și ustensile
de gătit, comerț cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/sau prin canale de teleshopping, în
legătură cu decorațiuni și materiale decorative,
și anume ornamente, decorațiuni sezoniere,
festive, de petrecere și tematice pentru obiecte,
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin intermediul
internetului și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu sticlă pentru geamuri, ferestre,
mobilier de sufragerie, clădiri și suprafețe
de lucru, servicii de comerț cu amănuntul,
inclusiv prin internet și/sau prin canale de
teleshopping, în legătură cu ghirlande, steaguri
și cearceafuri, vânzarea cu amănuntul, inclusiv
prin internet și/sau prin canale de teleshopping,
în legătură cu vehiculele și accesorii pentru
vehicule, biciclete și accesorii pentru biciclete,
vehicule motorizate cu două roți și accesorii,
artificii, comețul cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/sau prin canale de teleshopping, în
legătură cu ceasornice și ceasuri/ceasuri de
mână și bijuterii, instrumente și aparate optice,
instrumente muzicale, vânzarea cu amănuntul,
inclusiv prin intermediul internetului și/sau prin
canale de teleshopping, în legătură cu tipărituri,
papetărie, articole de birou, genți și articole
de șelărie, comerțul cu amănuntul, inclusiv prin
internet și/sau prin canale de teleshopping, în
legătură cu mobilier, mobilă, corturi, copertine,
prelate, îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
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textile, articole de acoperit capul, articole din
piele și imitații de piele, valize, genți, rucsacuri,
umbrele și umbrele de soare, vânzarea cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping
în legătură cu jucării, aparate de sport,
echipamente și accesorii sportive, comerțul cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul internetului
și/sau prin intermediul canalelor de teleshopping,
în legătură cu produse alimentare, fructe, legume
și băuturi, produse agricole, produse horticole
și produse forestiere, produse alimentare pentru
animale și accesorii pentru animale, plante,
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin internet
și/sau prin canale de teleshopping, de articole
pentru fumători, tutun produse de tutun și
alte stimulente naturale, și anume alcool,
cafea, ceai, ciocolată, zahăr și condimente,
precum și în legătură cu articole de uz
casnic, primirea, prelucrarea și gestionarea
comenzilor (funcții de birou), achiziții pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comenzi pentru terți
și gestionarea facturilor, facturare, desfășurarea
de programe de bonusare și de fidelizare,
fiind vorba de programe de fidelizare a
clienților în scopuri de marketing (incluse în
această clasă), publicitate, căutarea de clienți
și promovarea fidelizării clienților prin publicitate
prin poștă, organizarea și desfășurarea de
expoziții și târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, închirierea de materiale publicitare
și timp de publicitate în cadrul mediilor
de comunicație, închirierea de mașini și
echipamente de birou, închirierea de automate,
închirierea de standuri de vânzare, servicii de
consultanță și consiliere în afaceri, planificarea
și monitorizarea evoluțiilor afacerilor în ceea
ce privește aspectele organizatorice, planificare
(asistență) în domeniul managementului
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
în special pentru concepte de franciză,
servicii comerciale și servicii de informare a
consumatorilor, și anume licitații și servicii de
licitații, închirierea de automate, gestionarea
serviciilor pentru clienți, organizarea contactelor
de afaceri, furnizarea de servicii de cumpărături
din ușă în ușă, cu excepția serviciilor de
transport, servicii de evaluare comercială,
pregătirea de concursuri, consultanță și
informații de afaceri, servicii de import și export,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții
pentru alții, servicii de abonament, asistență în
probleme de afaceri, servicii de consultanță în
domeniul managementului afacerilor și servicii

administrative, analiză economică, cercetare
și servicii de informare, servicii de comodat,
închiriere și leasing de bunuri în legătură cu
furnizarea serviciilor menționate mai sus, incluse
în această clasă, servicii de consiliere și de
informare referitoare la serviciile menționate mai
sus, servicii de cumpărare de bunuri.
36. Servicii financiare, în special birouri de
credit și emiterea de credite pentru comerțul
cu ridicata și cu amănuntul, finanțare pentru
închiriere-cumpărare cu plata în rate și și
aranjarea finanțării pentru închiriere-cumpărare
cu plata în rate, închiriere, brokeraj și leasing
imobiliare, servicii de brokeraj referitoare la
leasing, închirierea, brokerajul, leasingul de
bunuri imobiliare, servicii de asigurare, servicii
imobiliare, servicii de amanet, emiterea de valori
mobiliare și emiterea de carduri cadou preplătite,
servicii de custodie, tranzacții financiare,
monetare și bancare, strângere de fonduri și
sponsorizare, estimări financiare, închiriere și
leasing de bunuri în legătură cu furnizarea
serviciilor menționate mai sus, incluse în această
clasă, servicii de consiliere și de informare
referitoare la cele menționate mai sus.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
coletelor și/sau a bunurilor, colectarea și livrarea
coletelor și/sau a bunurilor, transportul coletelor
și/sau bunurilor cu vehicule, servicii de logistică
(incluse în această clasă), în special preluarea
comenzilor, depozitarea și transportul coletelor
și/sau mărfurilor, logistică contractuală, logistică
de achiziții, logistică de distribuție și logistică
de retur (gestionarea stocurilor), distribuția
petrolului sau a gazelor prin conducte, servicii de
parcare și de parcare a vehiculelor, acostarea
bărcilor și a navelor, contractarea, închirierea
și leasingul bunurilor în legătură cu furnizarea
serviciilor menționate anterior, incluse în această
clasă, consiliere și servicii de consiliere și
informare referitoare la serviciile menționate
anterior, incluse în această clasă, servicii de
livrare a comenzilor.
41. Educație, divertisment și sport, educație
și formare pentru comerțul cu amănuntul și
optimizarea afacerilor, publicarea de materiale
tipărite și în medii electronice, traducere,
interpretare, servicii de închiriere și leasing (fără
posibilitatea de cumpărare în rate sau prin
inchiriere) de bunuri în legătură cu prestarea
serviciilor menționate mai sus, servicii de
consiliere și de informare referitoare la serviciile
menționate mai sus, incluse în această clasă.

───────
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(210) M 2022 05191
(151) 19/08/2022
(732) ENGINEERING UNIT SRL,

STR. HORATIU NR. 8-10, CAM.
5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE ARKOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, produse de parfumerie,
apă de colonie, farduri, deodorante, uleiuri
esențiale pentru uz personal, săpunuri, uleiuri de
baie care nu sunt medicinale, spumă de baie,
creme de baie (nemedicinale), săpun de duș,
creme de ras, produse cosmetice sub formă de
creme, creme de zi, loțiune pentru piele, loțiune
după bărbierit, loțiuni capilare, lapte de corp,
lapte pentru bronzat, șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, creioane pentru sprâncene,
dermatografe, rimel, pudră pentru față, ruj de
buze, lapte de curățare pentru față, lapte de
curățare de uz cosmetic, lapte de curățare pentru
uz cosmetic, preparate și tratamente pentru păr,
șampoane, henna (vopsea cosmetică), creme
de păr, fixative pentru păr, ojă de unghii,
trusă pentru cosmetice, săpunuri parfumate,
sapunuri parfumate, săpunuri și geluri, apă de
parfum, deodorante de uz personal, preparate
pentru curățare și odorizante, loțiuni și creme
de corp parfumate, pudre pentru față, uleiuri
eterice, spumă de ras, loţiuni după ras,
fond de ten, luciu de buze, ceară pentru
pantofi, măşti de frumuseţe, creioane de
uz cosmetic, loțiuni de uz cosmetic, rujuri,
produse pentru îngrijirea dinților, parfumuri, apă
de lavandă, baze pentru parfumuri de flori,
produse pentru bronzare (cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse de curăţat,
produse pentru bărbierit, produse de toaletă,
produse de demachiere, pudră de talc pentru
toaletă.
18. Poșete de damă, genți, articole de
voiaj, rucsacuri, mape pentru transportul
documentelor, geamantane mari (cufere) de
călătorie, bagaje de mână, genți cu bandulieră,
valize, mape pentru documente (marochinărie),

suporturi pentru carduri de credit, din piele,
suporturi din piele pentru cărți de credit, portofele
din piele pentru carduri de credit, portchei
din piele, geamantane, genți pentru cosmetice
(fără conținut), genți pentru gimnastică, genți de
cumpărături din piele, serviete pentru școlari,
huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, genți de
voiaj din piele pentru haine, genți de voiaj pentru
pantofi, genți de plajă, genți pentru scutece,
genți boston, genți de pânză, genți mici de voiaj
(pentru sejururi scurte), casete pentru accesorii
de frumusețe, piei de animale, curele din piele,
umbrele, lese din piele, articole de șelărie, genti
sport de uz general, genți pentru sport, genți
pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte sport,
rucsacuri, genţi pentru cărţi, portmonee, genti
pentru scutece, genţi pentru gimnastică, poşete,
port-carduri de piele, port-carduri din imitație de
piele, bagaje, etichete pentru bagaje, sacoșe de
umăr, sacoșe cu șireturi, sacoșe pentru provizii,
sacoşe pentru cumpărături, portofele, bastoane,
umbrele de ploaie, umbrele de soare, umbrele
de soare.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
cămăşi de costum, jachete pentru costume,
costume bărbăteşti şi taioare, costume pentru
bărbaţi, costume informale (casual), sacouri
de gală, costume din trei piese (articole
de îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
cămăşi pentru costum, cravate de mătase,
ascoturi (cravate), papioane, batiste de buzunar,
broboade (articole de îmbrăcăminte), redingote,
jiletci, pantaloni de ocazie, pantofi de ocazie,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
curele din piele (îmbrăcăminte), brâie pentru
smoching, ghetuţe pentru bebeluşi, şosete
pentru sugari şi copii mici, încălţăminte pentru
copii, îmbrăcăminte tip body pentru sugari şi
copii mici, pantaloni salopetă pentru sugari şi
copii mici, pantaloni pentru copii, haine pentru
copii, haine de stradă pentru copii, costume
de baie pentru copii, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, lenjerie de corp, costume
de baie întregi, rochii şi cămăşi de damă
pentru plajă, sandale de baie, papuci de baie,
haine de casă, compleuri de dormit, pijamale,
halate de casă, haine de stradă, confecţii,
tricouri, bluze sport, mantouri, jersee, pantaloni
scurţi, lenjerie de corp termică, lenjerie intimă
pentru bărbaţi, halate de plajă, încălţăminte
de plajă, costume de plajă, pălării de plajă,
încălţăminte de plajă şi sandale, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăşi fără mâneci),
slipuri de baie, clini pentru costume de baie (părţi
de articole de îmbrăcăminte), short bărbătesc
de baie, căşti de înot, şorturi de baie, halate

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA  NR.  37E,  JUDETUL  ILFOV,
OTOPENI, 075100, ROMANIA
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de baie, costume de baie pentru bărbaţi şi
femei, saronguri, saronguri pentru plajă, bluze,
topuri cu spatele gol, camizole de noapte, şepci
(articole de îmbrăcăminte), viziere, şosete până
la glezne, şosete pentru bărbaţi, şosete cu
talpă, şosete şi ciorapi, brâie (îmbrăcăminte),
mănuşi (articole de îmbrăcăminte), mănuşi
tricotate, încălţăminte de sport, mănuşi de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni şi veste pentru femei
şi bărbaţi, eşarfe pentru bărbaţi, încălţăminte
pentru bărbaţi, încălţăminte pentru antrenament,
pantofi din piele, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, tălpi pentru pantofi, pulovere
cu guler pe gât, bretele de susţinere pentru
ciorapi, pălării din blană, pălării de modă,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, tricouri
tip polo, îmbrăcăminte din denim, combinezoane
pentru bebeluşi, îmrăcăminte cu protecţia contra
vântului, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă
pentru sugari şi copii mici, lenjerie de corp
pentru bebeluşi, pulovere, îmbrăcăminte pentru
nou născuţi, tricouri polo, branţuri (pentru pantofi
şi cizme), jeanşi denim, trening (pantaloni de),
pantaloni scurţi pentru sport, pantaloni pentru
camuflaj, pantaloni de sport, pantaloni mulaţi,
manşete (îmbrăcăminte), căşti de protecţie
contra frigului pentru urechi (articole de
îmrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), colanţi pentru atletism,
maiouri sportive, costume de gimnastică, şepci şi
căciuli pentru sport, mănuşi cu vârfurile degetelor
din material conductiv, care por fi purtate
atunci când se utilizează dispozitive electronice
portabile cu ecran tactil, căşti cu viziera, eşarfe,
costume de jogging (îmbrăcăminte), huse pentru
încălţăminte, cu excepţia celor de uz medical,
jachete sport, curele (accesorii vestimentare),
geci din piele, tricouri imprimate, bluze de corp,
ghete pentru bebeluşi, mănuşi lungi fără deget,
încălţăminte pentru bebeluşi, bluzoane de pânză
groasă, şlapi, veste din fleece, veste de piele,
bluzoane, jachete cămaşă, camasi cu maneca
lunga, eşarfe pentru gât, eşarfe de mătase,
blazere, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
cizme de ploaie, ghete, cizme de iarnă, ghete
pentru munte, botoşei, smochinguri, burnuzuri,
haine şi jachete de blană, haine tip parka,
benzi antiperspirante pentru încheietură, bretele
pentru imbracaminte, centuri din piele sintetică,
mănuşi, inclusiv cele din piele sau blană, rochii
din piei, lenjerie intimă sudorifugă, sandale cu
şiret între degete, cozorace, bonete tricotate,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepţia căştilor), maiouri, bretele pentru sutiene
(piese vestimentare), şosete pentru sport,
încălţăminte, nu pentru sport, cămăşi stil sport,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze şi şorturi

pentru sport, îmbrăcăminte pentru bărbaţi,
femei şi copii, haine de stradă pentru bărbaţi,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, lenjerie de corp
lungă, articole de îmbrăcăminte confecţionate
din blană, muşamale (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte din imitaţie de piele, ţinută
stil casual, lenjerie intimă tricotată, tricoturi
(îmbrăcăminte), pantaloni scurţi (articole de
îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieţi,
îmbrăcăminte ţesută, rochii lungi de seară,
cămăși cu mânecă scurtă, cămăși, jobene,
jachete casual, glugi (îmbrăcăminte), centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), colanți.
35. Asistență în afaceri, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, marketing afiliat, afișaj, publicitate
prin bannere, servicii de promovare, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin acordarea de puncte de fidelizare
pentru folosirea de cărții de credit, marketing
digital, campanii de marketing, organizarea de
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
marketing pentru evenimente, promovarea
vânzărilor, publicitate televizată, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
publicitate radio și de televiziune, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
publicitate online, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
servicii de promovare și publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, publicitate, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, prezentări de modă în scopuri
comerciale, organizarea de prezentări de modă
în scop promoțional, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de parfumerie, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu apă de colonie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu apă de colonie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
farduri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu farduri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deodorante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
deodorante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri esențiale pentru uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri esențiale pentru uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu săpunuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpunuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
de baie care nu sunt medicinale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri de baie care nu sunt medicinale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu spumă
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu spumă de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de baie (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de baie
(nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu săpun de duș, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săpun de duș,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme de ras, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de ras, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice sub formă de creme, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice sub formă de creme, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
de zi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme de zi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiune pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiune pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiune
după bărbierit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiune după bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni capilare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni capilare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte de corp, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
pentru bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte pentru bronzat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creioane pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dermatografe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rimel, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rimel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pudră pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ruj de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ruj de buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte de
curățare pentru față, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lapte de curățare
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte de curățare de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lapte de curățare de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lapte de curățare pentru uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare pentru uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
și tratamente pentru păr, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
și tratamente pentru păr, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șampoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șampoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu henna (vopsea cosmetică), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
henna (vopsea cosmetică), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme de păr, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fixative pentru
păr, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fixative pentru păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ojă de
unghii, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ojă de unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu trusă pentru cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu trusă pentru cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săpunuri parfumate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sapunuri
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sapunuri parfumate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu săpunuri
și geluri, servicii de vânzare cu amănuntul online
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în legătură cu săpunuri și geluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu apă de
parfum, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu apă de parfum, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deodorante de
uz personal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deodorante de uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățare și odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru curățare și odorizante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
și creme de corp parfumate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni și
creme de corp parfumate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pudre pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pudre pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri eterice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri eterice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu spumă de ras, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
spumă de ras, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loţiuni după ras, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loţiuni după
ras, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fond de ten, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu luciu de
buze, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu luciu de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceară pentru pantofi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ceară pentru pantofi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măşti de
frumuseţe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măşti de frumuseţe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creioane de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu loțiuni de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rujuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rujuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru îngrijirea dinților, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru îngrijirea dinților, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu apă de lavandă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de lavandă, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru bronzare (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru bronzare (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
cosmetice pentru baie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sprayuri deodorante
pentru zona intimă feminină, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de curăţat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
curăţat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de demachiere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pudră de talc pentru toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudră de talc pentru toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poșete de damă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu poșete de damă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de voiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rucsacuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rucsacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mape pentru transportul documentelor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mape pentru transportul documentelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
geamantane mari (cufere) de călătorie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
geamantane mari (cufere) de călătorie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu bagaje de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
cu bandulieră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți cu bandulieră,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu valize, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu valize, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mape pentru
documente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mape pentru documente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mape pentru documente (marochinărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mape pentru documente (marochinărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru carduri de credit, din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru carduri de credit, din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi din piele pentru cărți de credit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi din piele pentru cărți de credit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu portofele din piele pentru carduri de credit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu portofele din piele pentru carduri
de credit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu portchei din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu portchei
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geamantane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu geamantane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți pentru cosmetice (fără conținut), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți pentru cosmetice (fără conținut), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți pentru
gimnastică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți pentru gimnastică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți de cumpărături din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu genți
de cumpărături din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu serviete pentru
școlari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu serviete pentru școlari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
de voiaj din piele pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
genți de voiaj din piele pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
de voiaj pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți de voiaj

pentru pantofi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu genți de plajă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți pentru scutece, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți pentru
scutece, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu genți boston, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu genți boston,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți de pânză, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți de pânză, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
mici de voiaj (pentru sejururi scurte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genți mici de voiaj (pentru sejururi scurte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
casete pentru accesorii de frumusețe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
casete pentru accesorii de frumusețe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piei
de animale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu piei de animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu curele din piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lese din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lese din piele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șelărie (articole de -), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șelărie (articole de -), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genti sport de uz
general, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu genti sport de uz general, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți
pentru sport, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu genți pentru sport, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sport
(genți pentru -), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sport (genți pentru -),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți pentru îmbrăcăminte sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu genți
pentru îmbrăcăminte sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genţi pentru cărţi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu genţi pentru cărţi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu portmonee, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
portmonee, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genti pentru scutece, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu genti
pentru scutece, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu genţi pentru gimnastică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu genţi pentru gimnastică, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poşete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu poşete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu port-carduri de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
port-carduri de piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu port-carduri din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu port-carduri din imitație de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bagaje, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etichete pentru
bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etichete pentru bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sacoșe de
umăr, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sacoșe de umăr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sacoșe
cu șireturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sacoșe cu șireturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sacoșe
pentru provizii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sacoșe pentru provizii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sacoşe pentru cumpărături, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sacoşe pentru
cumpărături, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu portofele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu portofele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bastoane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bastoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele de
ploaie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu umbrele de ploaie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu umbrele de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole pentru acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole pentru acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cămăşi de costum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cămăşi de
costum, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jachete pentru costume, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jachete pentru costume, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu costume bărbăteşti şi
taioare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu costume bărbăteşti şi taioare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu costume pentru bărbaţi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu costume
pentru bărbaţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu costume informale (casual),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu costume informale (casual), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sacouri
de gală, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sacouri de gală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu costume
din trei piese (articole de îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jachete (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jachete (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cămăşi pentru
costum, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cămăşi pentru costum, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cravate de
mătase, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cravate de mătase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ascoturi
(cravate), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ascoturi (cravate), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
papioane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu papioane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batiste de
buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batiste de buzunar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu broboade
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu broboade
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu redingote, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu redingote, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jiletci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu jiletci, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pantaloni
de ocazie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pantaloni de ocazie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pantofi
de ocazie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pantofi de ocazie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu curele din piele (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
curele din piele (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu brâie pentru
smoching, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu brâie pentru smoching,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ghetuţe pentru bebeluşi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghetuţe pentru
bebeluşi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şosete pentru sugari şi copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu şosete pentru sugari şi copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încălţăminte pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încălţăminte
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte tip body pentru
sugari şi copii mici, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte
tip body pentru sugari şi copii mici, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pantaloni
salopetă pentru sugari şi copii mici, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pantaloni salopetă pentru sugari şi copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pantaloni pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pantaloni
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu haine pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu haine
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu haine de stradă pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu haine de stradă pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu costume
de baie pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu costume de baie
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lenjerie de corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lenjerie
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu costume de baie întregi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
costume de baie întregi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rochii şi cămăşi
de damă pentru plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rochii şi cămăşi
de damă pentru plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sandale de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sandale de baie, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu papuci de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu baie (papuci de -), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu haine de casă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu haine de casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu compleuri de dormit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu compleuri de dormit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pijamale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pijamale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu halate de casă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
halate de casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu haine de stradă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu haine
de stradă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu confecţii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu confecţii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tricouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tricouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bluze sport, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bluze sport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mantouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mantouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jersee, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jersee, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pantaloni scurţi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pantaloni scurţi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lenjerie de corp
termică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lenjerie de corp termică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lenjerie
intimă pentru bărbaţi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lenjerie intimă
pentru bărbaţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu halate de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu halate de
plajă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălţăminte de plajă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
încălţăminte de plajă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plajă (costume de
-), servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plajă (costume de -), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pălării de
plajă, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pălării de plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălţăminte de plajă
şi sandale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu încălţăminte de plajă şi
sandale, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu topuri (articole vestimentare), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
topuri (articole vestimentare), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu topuri (cămăşi
fără mâneci), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu topuri (cămăşi fără mâneci),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
slipuri de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu slipuri de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu clini
pentru costume de baie (părţi de articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu clini pentru costume de
baie (părţi de articole de îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu short
bărbătesc de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu short bărbătesc
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căşti de înot, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căşti de înot,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
şorturi de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu şorturi de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu halate de
baie, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu halate de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu costume de baie
pentru bărbaţi şi femei, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu costume de
baie pentru bărbaţi şi femei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saronguri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu saronguri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu saronguri pentru plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu saronguri pentru plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bluze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bluze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu topuri cu spatele gol, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
topuri cu spatele gol, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu camizole de noapte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu camizole de noapte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu şepci
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu şepci (articole de
îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu viziere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu viziere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu şosete
până la glezne, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu şosete până la glezne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu şosete pentru bărbaţi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu şosete pentru

bărbaţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şosete cu talpă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu şosete
cu talpă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu şosete şi ciorapi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
şosete şi ciorapi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brâie (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brâie (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuşi
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mănuşi
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mănuşi tricotate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mănuşi tricotate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălţăminte de
sport, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încălţăminte de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mănuşi de
iarnă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mănuşi de iarnă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jachete,
mantouri, pantaloni şi veste pentru femei şi
bărbaţi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu jachete, mantouri, pantaloni
şi veste pentru femei şi bărbaţi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu eşarfe
pentru bărbaţi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu eşarfe pentru bărbaţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălţăminte pentru bărbaţi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu încălţăminte
pentru bărbaţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte pentru antrenament,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încălţăminte pentru antrenament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pantofi din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pantofi din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea
rea, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tălpi pentru pantofi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tălpi
pentru pantofi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pulovere cu guler pe gât, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulovere cu guler pe gât, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bretele de susţinere
pentru ciorapi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bretele de susţinere pentru
ciorapi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pălării din blană, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu pălării din
blană, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pălării de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pălării de
modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de îmbrăcăminte pentru
sport, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de îmbrăcăminte pentru
sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tricouri tip polo, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tricouri
tip polo, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte din denim, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte din denim, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combinezoane pentru
bebeluşi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu combinezoane pentru bebeluşi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmrăcăminte cu protecţia contra vântului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu îmrăcăminte cu protecţia contra vântului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru
sugari şi copii mici, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu îmbrăcăminte
dintr-o singură piesă pentru sugari şi copii mici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lenjerie de corp pentru bebeluşi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lenjerie de corp pentru bebeluşi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pulovere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pulovere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte pentru
nou născuţi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu îmbrăcăminte pentru nou
născuţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tricouri polo, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tricouri
polo, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu branţuri (pentru pantofi şi cizme),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu branţuri (pentru pantofi şi cizme),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jeanşi denim, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jeanşi denim, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu trening
(pantaloni de), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trening (pantaloni de),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pantaloni scurţi pentru sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pantaloni scurţi pentru sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pantaloni pentru
camuflaj, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pantaloni pentru camuflaj,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pantaloni de sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pantaloni de
sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pantaloni mulaţi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pantaloni
mulaţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu manşete (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu manşete (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu căşti de
protecţie contra frigului pentru urechi (articole
de îmrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căşti de
protecţie contra frigului pentru urechi (articole
de îmrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combinezoane de
protecţie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu combinezoane de
protecţie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combinezoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
combinezoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mitene (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mitene (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu colanţi pentru atletism,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu colanţi pentru atletism, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu maiouri
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu maiouri sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu costume
de gimnastică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu costume de gimnastică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
şepci şi căciuli pentru sport, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu şepci şi căciuli
pentru sport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mănuşi cu vârfurile degetelor
din material conductiv, care por fi purtate
atunci când se utilizează dispozitive electronice
portabile cu ecran tactil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mănuşi cu
vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează dispozitive
electronice portabile cu ecran tactil, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu căşti cu
viziera, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căşti cu viziera, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu eşarfe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu eşarfe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu costume de jogging (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu costume de jogging (îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu huse pentru încălţăminte, cu excepţia
celor de uz medical, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
încălţăminte, cu excepţia celor de uz medical,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jachete sport, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jachete sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
(accesorii vestimentare), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu curele (accesorii
vestimentare), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geci din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu geci din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tricouri imprimate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tricouri
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bluze de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bluze de corp,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ghete pentru bebeluşi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghete pentru
bebeluşi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mănuşi lungi fără deget, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mănuşi lungi fără deget, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălţăminte pentru
bebeluşi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încălţăminte pentru bebeluşi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bluzoane de pânză groasă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bluzoane de
pânză groasă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu şlapi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu şlapi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veste
din fleece, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu veste din fleece, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veste de
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu veste de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bluzoane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bluzoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jachete cămaşă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jachete
cămaşă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu camasi cu maneca lunga, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
camasi cu maneca lunga, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu eşarfe pentru gât,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu eşarfe pentru gât, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu eşarfe de mătase,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu eşarfe de mătase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blazere, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blazere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu body-uri (articole de îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu body-uri (articole de îmbrăcăminte),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cizme de ploaie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cizme de ploaie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ghete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ghete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cizme de iarnă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cizme de iarnă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ghete pentru munte, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ghete pentru munte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu botoşei, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
botoşei, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu smochinguri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu smochinguri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu burnuzuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu burnuzuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu haine
şi jachete de blană, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu haine şi jachete
de blană, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu haine tip parka, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu haine tip parka,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
benzi antiperspirante pentru încheietură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi antiperspirante pentru încheietură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bretele
pentru imbracaminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bretele pentru
imbracaminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu centuri din piele sintetică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
centuri din piele sintetică, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mănuşi, inclusiv
cele din piele sau blană, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mănuşi,
inclusiv cele din piele sau blană, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rochii din
piei, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rochii din piei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lenjerie intimă
sudorifugă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lenjerie intimă sudorifugă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sandale cu şiret între degete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sandale cu şiret între degete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cozorace, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cozorace, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bonete tricotate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bonete
tricotate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive pentru acoperit
capul (cu excepţia căştilor), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
sportive pentru acoperit capul (cu excepţia
căştilor), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu maiouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu maiouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bretele
pentru sutiene (piese vestimentare), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bretele pentru sutiene (piese vestimentare),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu şosete pentru sport, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu şosete pentru
sport, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălţăminte, nu pentru sport, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu încălţăminte, nu pentru sport, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cămăşi
stil sport, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cămăşi stil sport, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bluze
sport cu mâneci scurte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bluze
sport cu mâneci scurte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bluze şi şorturi pentru
sport, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu bluze şi şorturi pentru sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei
şi copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu haine de stradă pentru bărbaţi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu haine de stradă pentru bărbaţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pulover (articole de îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulover (articole de îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lenjerie de corp
lungă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lenjerie de corp lungă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de îmbrăcăminte confecţionate din blană, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de îmbrăcăminte confecţionate din
blană, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu muşamale (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
muşamale (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ţinută stil casual, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ţinută stil casual,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lenjerie intimă tricotată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lenjerie
intimă tricotată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tricoturi (îmbrăcăminte), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tricoturi (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pantaloni scurţi
(articole de îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pantaloni
scurţi (articole de îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu haine
de stradă pentru băieţi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu haine de stradă
pentru băieţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte ţesută, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
îmbrăcăminte ţesută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rochii lungi de seară,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rochii lungi de seară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cămăși cu
mânecă scurtă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cămăși cu mânecă scurtă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cămăși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cămăși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jobene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jobene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jachete casual, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu jachete
casual, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu glugi (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
glugi (îmbrăcăminte), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu centuri cu buzunar
pentru bani (îmbrăcăminte), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu colanți,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu colanți.

───────
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(210) M 2022 05288
(151) 04/08/2022
(732) LAURENTIU MARIN NITA, CALEA

MĂRĂȘEȘTI NR. 187, BL. E7, SC.
A, AP. 5, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

RADIO EASY BACĂU UȘOR
DE PRINS, GREU DE LĂSAT !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2022 05297
(151) 16/08/2022
(732) C.O.R.P. MED EASTERN EUROPE

SRL, ALEEA SUTER NR. 10,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

C.O.R.P. MED

(531) Clasificare Viena:
02.01.16; 26.01.01; 26.04.14; 24.17.02;
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
647, Pantone 297)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
10. Aparate și instrumente medicale,articole
ortopedice,dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj.
44. Servicii medicale,servicii de îngrijire sanitară
și de înfrumusețare pentru persoane.

───────

(210) M 2022 05357
(151) 06/08/2022
(732) MAGURA WILD PLANT SRL, STR.

REGELE MIHAI I, NR. 180, JUD.
ALBA, DOBRA, 517778, ALBA,
ROMANIA

(540)

MĂGURĂ DE RAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.01; 26.01.01;
26.04.01; 05.05.20

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă.
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5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi.
30. Zahăr, miere, sirop de melasă, cafea,
ceaiuri, biscuiți sărați condimentați, biscuiți
sărați, pâine, sare, mirodenii, arome și
condimente, zahăr, îndulcitori naturali, produse
apicole, oțet, oțet aromat, oțet balsamic, oţet
alb, oțet de fructe, oțet din vin, oțet de mere,
condimente, condimente uscate, condimente
alimentare, mirodenii (condimente), produsele
mai sus menţionate sunt realizate artizanal.
32.  Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice din
fructe uscate, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, bitter non-alcoolic, sucuri, toate
produsele mai sus menţionate sunt realizate
artizanal.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice de
tip bitter, vin, lichior de coacăze negre, cidru.

───────

(210) M 2022 05362
(151) 07/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU, NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

fiiGO cafe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 11.03.04; 26.11.03; 03.04.11

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

16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri, pungi
şi articole pentru ambalat şi depozitat, din
hârtie şi carton, materiale de scris și articole
educative din hârtie, bannere de afişaj realizate
din hârtie, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice, broşuri, liste de preţuri, steguleţe din
hârtie, reviste (publicaţii periodice), embleme
imprimate, foi tipărite cu informaţii, comunicate
de presă tipărite, rapoarte tipărite privind
consumatorii, rapoarte de cercetare tipărite,
invitaţii tipărite, calendare, carnete de notiţe,
minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări de
crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
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prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal

din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
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30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de

cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun.
31. Fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
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autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de

masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
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de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate

pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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(210) M 2022 05364
(151) 18/08/2022
(732) ICOS TRADING SRL, STR.

BIHORULUI, NR. 6, BL. 8, AP.
5, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ICOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Cutii pentru tacâmuri, tacâmuri pentru copii,
seturi de tacâmuri, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, tacâmuri din metale prețioase, cuțite
de întins (tacâmuri), tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), tacâmuri din metal prețios pentru
tăiat, seturi de tacâmuri realizate din metale
prețioase, tacâmuri și veselă de unică folosință,
din plastic, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, scule și
instrumente de mână acționate manual, cuțite,
furculițe și linguri, seturi de tacâmuri, cuțite
de întins (tacâmuri), tacâmuri din metal prețios
pentru tăiat, seturi de tacâmuri realizate din
metale prețioase, tacâmuri și instrumente pentru
prepararea alimentelor, și anume cuțite de
bucătărie, instrumente de tăiat și măcinat, cuțite,
satâre (cuțite), cuțite de bucătărie, suporturi
pentru cuțite, cuțite de menaj, cuțite de masă,
cuțite pentru fructe, cuțite pentru brânzeturi,
cuțite pentru unt, cuțite de lucru, cuțite pentru
decojire, cuțite din ceramică, cuțite de măcelărie,
cutite pentru legume, dispozitive de ascuțit
cuțite, cuțite de bucătărie (neelectrice), cuțite
de pâine (acționate manual), cuțite pentru pâine
(acționate manual), cuțite confecționate din
metale prețioase, argintărie (cuțite, furculițe și
linguri), cuțite de bucătărie folosite de bucătari,
cuțite de feliat brânză (acționate manual), cuțite
de masă din oțel inoxidabil, cuțite pentru curățat
legume (instrumente de mână), mașini de
tocat (tocătoare), acționate manual, unelte şi
ustensile de mână, acţionate manual, tacâmuri,
ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
ustensile pentru ascuţirea lamelor, cuţite
ceramice, satâre (cuţite), dispozitive de cules
fructele (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, polonice (unelte de

mână), calapoade (unelte de mână pentru
cuţite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte de
mână), veselă de argint (cuţite, furculiţe şi
linguri), linguri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe
şi linguri), furculiţe de masă, desfăcătoare
de conserve, neelectrice/deschizătoare de
conserve, neelectrice, feliatoare de legume/
mărunţitoare de legume, cuţite pentru friptură,
furculițe pentru friptură, cuţite de legume,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acţionate manual, decojitoare de legume (unelte
de mână), menghine, tocătoare de carne
(satâre), tocătoare, neelectrice, pentru usturoi,
mașini de tocat, acționate manual, tocătoare de
legume (unelte manuale), tocătoare de carne
(unelte manuale), cuțite de bucătărie japoneze
pentru tocat mărunt, cutii pentru tacâmuri,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, tacâmuri și veselă de unică
folosință, din plastic.
11. Oale electrice cu aburi pentru legume, oale
electrice cu aburi pentru orez, oale cu abur
electrice pentru gătit, oale de gătit sub presiune,
electrice, oale electrice, oale (încălzite electric),
oale de gătit electrice, oale electrice de gătit,
oale electrice sub presiune, oale pentru gătit
electrice, oale de gătit, electrice, lămpi din
sticlă, arzătoare de gaz, arzătoare, arzătoare cu
gaz, arzătoare pe combustibil solid, arză toare
fixe pentru preîncălzire, arzătoare fixe pentru
încălzire, arzătoare portabile pe gaz, boilere
și încălzitoare, arzătoare pentru instalații de
încălzit, arzătoare fixe folosite după încălzire,
arzătoare fixe cu aer comprimat, dispozitive
de comandă pentru arzătoare, capace pentru
arzătoare de plite, arzătoare pe gaz de uz
industrial, capace de arzătoare pentru plite
pe gaz, arzătoare fixe folosite la punctele
de conectare prin fuziune, dispozitive de
reglare care constituie componente ale arză
toarelor cu gaz, dispozitive de reglare care
constituie componente ale arzătoarelor cu
combustibil, aparate pentru gătit, instalații pentru
gătit, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de gătit),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, hote de extracție
a aerului folosite împreună cu mașinile de
gătit, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, plite de gătit pe
bază de ulei (de uz casnic), plite de gătit
japoneze cu cărbune, de uz casnic (shichirin),
aprinzătoare cu impuls pentru mașini de gătit cu
gaz, mașini de gătit sub presiune de uz casnic
(electrice), mașini de gătit, respectiv cuptoare,
plite, cuptoare de gătit cu gaz (de uz casnic),
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incălzitoare non electrice pentru gătit, de uz
casnic, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, cuptoare ce utilizează câmpurile
de radiofrecvență pentru gătit, grătare pentru
gătit alimentate cu energie solară, plite electrice
de gătit, mașini de bucătărie (pe gaz) pentru
gătit, vase de gătit electrice pentru scopuri
industriale, aparate electrice de gătit de uz
casnic, grătare alimentate cu gaz (aparate de
gătit), cuptoare electrice de gătit, mașini electrice
de gătit la temperaturi mici, mașini de gătit cu
gaz și electrice, sobe de gătit cu recipiente
pentru gaz, mașini de gătit cu suprafețe emailate
vitroase, mașini electrice de gătit tăiței ramen,
aparate electrice de gătit cu aburi, aparate
generatoare de fum pentru gătit, oale de gătit
sub presiune, electrice, aparate electrice de gătit
în vid, hote aspirante pentru mașini de gătit,
plăci circulare de încălzire pentru gătit, aparate
lectrice pentru gătit cu aburi, aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, cuptoare de gătit de
uz omercial, aparate pentru gătit în aer liber,
seturi de fondue (aparate de gătit), cuptoare
pentru gătit de uz casnic, frigări (componente ale
aparatelor de gătit), aparate pentru gătit cușcuș,
generatoare de fum pentru gătit, mașini de gătit
pe gaz, mașini de gătit cu gaz, aparate de gătit
cu gaz, grătare electrice (aparate pentru gătit),
aparate de gătit pentru bucătărie, aparate de
gă tit cu gaz prevăzute cu grătare pentru gătit,
dispozitive de gătit cu fum, aparate de gătit cu
abur, aparate cu gaz pentru gătit, aparate pentru
gătit cu gaz, gătit (aparate și instalații de găti,
aparate și instalații de gătit, mașini industriale
de gătit orez, aparate de gătit cu grătare,
cuptoare cu microunde pentru gătit, mașini
electrice de gătit orez, oale de gătit, grătare
(aparate de gătit), mașini de gătit electrice,
mașini electrice de gătit, grătare (aparate pentru
gătit), mașini de gătit multifuncționale, aparate
electrice de gătit, instalații industriale de gătit,
plăci de gătit electrice, autoclave, pentru gătit,
cuptoare industriale pentru gătit, mașini de gătit
orez, mașini pentru gătit kebab, plite de gătit
încastrate, plite de gătit multiple, ustensile de
gătit electrice, tigăi de gătit electrice, grătare
pentru gătit, cuptoare pentru gătit, plite de gătit,
mașini de gătit, sobe pentru gătit, ansambluri de
gătit, plite pentru gătit, plite, plite combinate, plite
încorporate, plite domestice, plite electrice, plite
cu gaz, plite pentru gătire, plite cu inducție, plite
pentru uz casnic, plite pentru a găti, plite electrice
pentru grătare, plite electrice cu inducție, plite
electrice pentru încălzirea mâncării, plite cu
gaz cu flăcări tip panglică, plăci ceramice
comercializate ca piese pentru plite, plite cu
inducție electromagnetică (de uz casnic), plite cu

inducție electromagnetică de uz industrial, plite
cu gaz cu flăcări în formă rotativă.
21. Tăvi de tacâmuri, bețișoare chinezești
(tacâmuri), șervete din plastic pentru tacâmuri,
servicii de masă din porțelan chinezesc
(excluzând tacâmurile), ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, cu excepția furculițelor, cuțitelor și
lingurilor, perii (cu excepția pensulelor), sticlărie,
porțelan și ceramică, tăvi de tacâmuri, șervete
din plastic pentru tacâmuri, suporturi de cuțite
pentru masă, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, veselă, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, suporturi pentru a sprijini cuțitele la masă,
ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, articole pentru gătit și
pentru servit masa, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, oale de gătit, suporturi pentru oale,
oale de gătit sub presiune, neelectrice, mașini
(aparate) de tocat carne neelectrice, servicii
(veselă), servicii de cafea (veselă), servicii de
ceai (veselă), veselă din sticlă, veselă din
ceramică, veselă pentru servit, pahare (veselă
de băut), veselă (ustensile de uz casnic), veselă,
articole de bucătărie și recipiente, pungi izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
izolate termic pentru alimente sau băuturi,
tocătoare, plăci de tocat, tocătoare pentru
brânză, suporturi pentru tocătoare, tocătoare
din lemn (ustensile), mașini de tocat carne
neelectrice, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
oale neelectrice pentru făcut conserve (oale sub
presiune), oale pentru gătire lentă (neelectrice),
oale duble pentru bain-marie, raclete pentru
tigăi și oale, suporturi pentru capace de oale,
oale cu presiune (vase de bucătărie), oale
de fiert sub presiune, neelectrice, oale și tigăi
portabile pentru camping, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, sticlă ornamentală,
sticlă emailată, cristaluri (sticlărie), tigăi din sticlă,
sticlă flotată (semiprelucrată), ornamente din
sticlă, carafe din sticlă, ghivece din sticlă, sticlă
atomizatoare (goală), vase din sticlă, boluri de
sticlă, plăci de sticlă, figurine din sticlă, căni
din sticlă, borcane din sticlă, dopuri de sticlă,
ghivece de sticlă, vaze din sticlă, farfurii din
sticlă, sticlă termorezistentă semiprelucrată, cutii
de sticlă, articole de sticlărie, căni fabricate din
sticlă, cutii decorative din sticlă, suporturi din
sticlă pentru lumânări, obiecte de artă din sticlă,
vase domestice termoizolante de sticlă, vase din
sticlă pentru fructe, borcane din sticlă pentru
depozitare, articole din sticlă pentru băuturi, vase
pentru copt din sticlă, recipiente pentru copt din
sticlă, produse din sticlă de uz casnic, recipiente
industriale din sticlă pentru ambalare, ustensile
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de bucătărie, recipiente pentru bucătărie,
forme pentru bucătărie, forme de bucătărie,
bureți pentru bucătărie, hote de bucătărie,
vase de bucătărie, vase pentru bucătărie,
șervete de bucătărie, grătare neelectrice pentru
bucătărie, broșete (ustensile de bucătărie),
șpacluri (ustensile de bucătărie), mixere
neelectrice de bucătărie, tăvi turnante (pentru
bucătărie), bureți abrazivi pentru bucătărie,
teluri de bucătărie (neelectrice), set recipiente
de bucătărie, spatule (ustensile de bucătărie),
forme (ustensile de bucătărie), suporturi pentru
ustensile de bucătărie, răzătoare pentru utilizare
în bucătărie, produse din ceramică pentru
bucătărie, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
linguri strecurătoare (utensile de bucătărie),
mojare pentru utilizare în bucătărie, pisăloage
pentru utilizare în bucătărie, suporturi pentru
hârtie de bucătărie, distribuitoare de hârtie
de bucătărie, suporturi pentru hârtia de
bucătărie, ustensile de bucătărie din silicon,
ustensile casnice și de bucătărie, spatule
pentru utilizare în bucătărie, grătare (ustensile
de bucătărie neelectrice), dozatoare de aluat
pentru bucătărie, tăvi de decongelare pentru
bucătărie, coșuri din sârmă (ustensile de
bucătărie), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, prese de usturoi (ustensile
de bucătărie), separatoare de ouă (ustensile de
bucătărie), produse de fragezire (ustensile de
bucătărie), dispozitive de măcinat de bucătărie,
neelectrice, forme din aluminiu (ustensile de
bucătărie), linguri de amestecat (ustensile de
bucătărie), seturi portabile de bucătărie pentru
excursii, polonice de bucătărie cu fund plat,
linguri de spumă (instrumente neelectrice pentru
bucătărie), discuri abrazive pentru utilizare
în bucătărie (curățare), articole de bucătărie
pentru controlarea curgerii lichidelor, borcane de
bucătărie (nu din metale prețioase), instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
prese de tortilla, neelectrice (ustensile de
bucătărie), utensile de bucătărie, nu din metale
prețioase, polonice (ustensile de menaj sau
de bucătărie), linguri pentru gătit și servit,
pentru bucătărie, linguri pentru gătit și servit
(ustensile de bucatarie), capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, bureți abrazivi de
ucătărie sau de uz casnic, aparate de zdrobit
pentru utilizare în bucătărie, neelectrice, palate
de amestecare neelectrice pentru utilizare în
bucătărie, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuț itelor și lingurilor, servicii de masă
din porțelan chinezesc (excluzând tacâmurile),
ceaune de fontă, ibrice japoneze din fontă, non-
electrice (tetsubin), vase, vase întinse, vase
ignifuge, vase adânci, vase ramekin, vase pentru

condimente, vase pentru gratinare, vase pentru
sos, vase din lut, capace pentru vase, vase
pentru amestecare, bureți pentru vase, vase de
ceramică, vase pentru cuptor, vase din ceramică,
vase pot pourri, vase pentru muștar, picurătoare
pentru vase, vase pentru prăjit, vase pentru unt,
vase pentru copt, vase pentru sufleu, vase de lut,
vase de bijuterii, vase pentru servit, vase pentru
păstrarea usturoiului, boluri din plastic (vase),
vase pentru scurs salata, lavete de spălat vase,
vase pentru tajine, neelectrice, suporturi pentru
uscarea vaselor, vase domestice termoizolate
din porțelan, vase pentru cuptoare cu microunde,
vase pentru gătit din aluminiu, vase din cositor
pentru brutărie, vase pentru copt din aluminiu,
vase pentru copt din ceramică, vase de copt
din porțelan, vase de așezat în mijlocul meselor,
capace izolante pentru farfurii și vase, vase de uz
casnic termoizolate de ceramică, vase de metal
pentru preparat înghețată si băuturi reci, vase de
făcut floricele de porumb la cuptor cu microunde,
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
vase pentru copt la cuptor și servit la masă,
vase neelectrice pentru prepararea alimentelor
în baie de aburi, vase non-electrice pentru
servirea cafelei, din metale prețioase, suporturi
pentru așezat vasele fierbinți pe masă, vesel
ă, caserole (veselă), platouri (veselă), suporturi
pentru veselă, veselă pentru picnic, farfurii din
plastic (veselă), servicii pentru picnic (veselă),
veselă, nu din metale prețioase, pahare fără
picior (veselă pentru băut), săculețe pentru gătit,
altele decât pentru cuptorul cu microunde, linguri
plate pentru orez gătit, în stil japonez (shamoji),
pungi de pânză de tifon folosite la gătit, linguri în
stil japonez pentru orez gătit (shamoji), spatule
pentru orez (linguri pentru servit orez gătit),
broșete pentru a fi utilizate la gătit, proțapuri
(altele decât piesele aparatelor de gătit), aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aale de gătit sub
presiune, neelectrice, borcane pentru grăsime
de gătit, goale, vase non-electrice de gătit orez,
vase de gătit din hârtie, aparate pentru gătit
cușcus, neelectrice, aparate de gătit sub vid, tigăi
non-electrice de gătit, gamele (recipiente pentru
gătit orez), linguri pentru gătit și servit, coșuri
pentru gătit cu aburi, autoclave, neelectrice,
pentru gătit, grătare (ustensile pentru gătit), tigăi
întinse pentru gătit, broșete (aparate pentru
gătit), ustensile de gătit, neelectrice, forme
pentru gătit, ustensile de bucătărie.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, regruparea în
avantajul terților de tacamuri, vesela, produse
de amenajare a bailor, bucatariilor, locuintelor,
gradinilor, de unelte manuale (electrice)
folosite la prepararea grătarului, apărătoare
pentru șemineuri, piese pentru șemineuri, hote
aspirante pentru șemineuri, semineuri din metal
turnat, placări pentru focare de șemineuri,
grătare pentru șemineuri (de uz casnic), inserții
pentru șemineuri sub formă de sobe, inserții
pentru șemineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, ventilatoare pentru șemineuri,
canale de fum pentru șemineuri, sisteme
de extracție pentru șemineuri, componente
ceramice cu efect de combustibil sub formă
de piese și accesorii pentru șeminee, seminee
artificiale care imită soba cu lemne (de uz
casnic), grilaje frontale pentru șeminee (de uz
casnic), grătare pentru șemineuri (de uz casnic),
schimbătoare de căldură pentru șeminee, hote
aspirante pentru șemineuri, dispozitive de
aprindere pentru sobe cu gaz, sobe pe bază de
ulei(încălzitoare pentru încăperi de uz casnic),
sobe cu gaz (radiatoare pentru încăperi, de
uz casnic), sobe cu cărbune (radiatoare pentru
încăperi, de uz casnic), sobe pe cărbuni, inserții
pentru șemineuri sub formă de sobe, sobe
cu combustibil solid, sobe pe lemne, sobe
cu lemne, sobe portabile, sobe cu cărbune,
sobe de încălzire, sobe pentru gătit, sobe cu
ardere lentă (sobe cu lemn, de uz casnic),
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, grile de ventilație
care sunt componente ale ventilatoarelor de
aspirație, grile pentru grătar, dispozitive de
aprindere a grătarelor, grătare electrice, grătare
afumătoare, tăvi cu grătar, grile pentru grătar,
grătare cu cărbune, grătare cu gaz, grătare
pentru gătit, grătare pentru friptură, tăvi electrice
tip grătar, grătare electrice pentru exterior,
grătare mari în aer liber, grătare alimentate
cu gaz (aparate de gătit), grătare pentru gătit

alimentate cu energie solară, aparate de gătit
cu gaz prevăzute cu grătare pentru gătit,
vetre pentru foc, vetre pentru foc portabile,
umbrele de soare pentru grădină, terase și
curți interioare, arzătoare cu incandescență,
arzătoare cu gaz, arzătoare de parfum,
arzătoare de ulei, arzătoare fixe pentru încălzire,
placări pentru focare de șemineuri, focare
cu gaz pentru uz casnic, echipament pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
tăvi pentru murdărie (componente de cuptoare
sau focare), dispozitive de alimentare a focarelor
la cuptoarele comerciale, cuptoare solare,
cuptoare rotative, hote cu ventilator pentru
cuptor, cuptoare de reîncalzire, cuptor cu vatră
mobilă, cuptoare cu capac compartimentate,
cuptoare electrice de tratament termic,
rezervoare de răcire pentru cuptoare, aparate
generatoare de fum pentru gătit, oale de gătit
sub presiune, hote aspirante pentru mașini de
gătit, generatoare de fum pentru gătit, polițe
de șemineu, console de șemineu, imbrăcăminte
pentru șemineuri (nemetalice), imprejmuiri din
ipsos pentru șemineuri (mantale și polițe),
imprejmuiri din plastic pentru șemineuri (mantale
și polițe), carcase din lemn pentru șemineuri,
cărămidă pentru șemineuri, imprejumuiri din
piatră pentru șemineuri (mantale și polițe),
împrejumuiri din marmură pentru șemineuri
(mantale și polițe), imprejmuiri din lemn pentru
șemineuri (mantale și polițe), coșuri de fum
nemetalice, apărătoare pentru coșuri de fum
(nemetalice), canale de fum, nemetalice pentru
coșuri, burlane de scurgere care nu sunt
confecționate din metal, burlane de scurgere,
nemetalice, instalare de burlane (nemetalice)
pentru evacuarea apei reziduale, instalare de
burlane (nemetalice) pentru colectarea apei
reziduale, instalare de burlane (nemetalice)
pentru evacuarea apei de ploaie, instalare
de burlane (nemetalice) pentru colectarea
apei de ploaie, grile nemetalice, grile de
ventilație (nemetalice) pentru construcții, grile de
aerisire (nemetalice) pentru acoperișuri, spaliere
nemetalice de grădină (grilaje), soproane pentru
grădină din lemn, tăruși de grădină din
materiale nemetalice, căsuțe de grădină din
materiale nemetalice, ustensile și recipienți
pentru menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, a furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
tăvi de tacâmuri, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi pentru oale, mașini (aparate)
de tocat carne neelectrice, servicii (veselă),
articole de bucătărie și recipiente, pungi izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
izolate termic pentru alimente sau băuturi,
tocătoare, plăci de tocat, tocătoare pentru
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brânză, suporturi pentru tocătoare, tocătoare
din lemn (ustensile),tocătoare din lemn pentru
bucătărie, oale de gătit, suporturi pentru oale,
oale neelectrice pentru făcut conserve (oale sub
presiune), oale pentru gătire lentă (neelectrice),
oale duble pentru bain-marie, raclete pentru tigăi
și oale, suporturi pentru capace de oale, oale și
tigăi portabile pentru camping, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), vase pentru prăjit, vase
pentru unt, vase pentru copt, vase pentru sufleu,
vase de lut, vase de bijuterii, vase pentru servit,
vase pentru păstrarea usturoiului, boluri din
plastic (vase), vase pentru scurs salata, lavete
de spălat vase, vase pentru tajine, neelectrice,
suporturi pentru uscarea vaselor, coșuri pentru
gătit cu aburi, autoclave, neelectrice, pentru
gătit, grătare (ustensile pentru gătit), tigăi
întinse pentru gătit, bușteni artificiali pentru
șeminee, combustibil pentru șemineuri portabile,
sisteme modulare de șemineu din oțel,
mantale din metal pentru șeminee, gratii din
metal pentru șemineuri, imprejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), lopeți
pentru șeminee, vătraie pentru șeminee, seturi
de instrumente pentru șeminee, perii pentru
șemineuri, brichete pentru grătar, combustibil
pentru grătare, combustibili pentru grătare,
aprinzătoare pentru grătare, aprinzătoare lichide
pentru grătar, cărbune de lemn pentru grătare,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătar făcut din
așchii de lemn, bare pentru grătare metalice,
unelte manuale (electrice) folosite la prepararea
grătarului, dispozitive de aprindere pentru
grătare, răzuitoare pentru grătar (produse pentru
curățare), mănuși pentru grătar, furculițe pentru
grătar, spatule pentru grătar, clești pentru
grătar, suporturi de grătare, grătare pentru
camping, grătare neelectrice pentru bucătărie,
scânduri din lemn pentru grătar, ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, preșuri,
rezistente la foc, pentru șemineuri și grătare,
produse de curățat pentru cuptoare, paravane
metalice pentru cuptoare, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, ecrane de protecție
pentru cuptoare, mănuși pentru cuptor, vase
pentru cuptor, servete termorezistente pentru
cuptor, (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
publicitare, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de comunicare

cu ajutorul bloggerilor, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, organizare de
prezentări în scopuri comerciale, intocmire de
prezentări audio și/sau vizuale pentru afaceri,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, prezentare de echipament fotografic
(în scopuri publicitare), prezentare de produse
în scopuri promoționale, prezentare de produse
în scop publicitar, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, prezentare de bunuri
si servicii, prezentare de produse, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, furnizarea de informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servire de alimente și băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru case
de oaspeți, închiriere de echipament de
catering, servicii de catering pentru petreceri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

77

furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni cu scop cultural, educațional și
de divertisment, furnizarea de facilităţi pentru
camping, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
inchiriere de arzătoare de gaz pentru uz casnic,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații și materiale pentru
târguri și expoziții, inchiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, inchiriere de plite de
încălzit electrice, de uz casnic, inchiriere de vase
încălzitoare pentru mâncare, inchiriere de mașini
industriale de gătit, inchiriere de autoclave pentru
gătit, inchiriere aparate de gătit.

───────

(210) M 2022 05366
(151) 18/08/2022
(732) IOFCIULESCU MIOARA,

ALE.SURAIA, NR. 6, BL. 50,
SC. 4, ET. 3, AP. 57, SECTOR 3,
ROMANIA

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

(540)

CF

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.17; 27.05.22; 26.11.03;
26.01.01; 05.03.13

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

clase:
14. Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse de
bijuterie, articole de bijuterie, bijuterii din platină,
crucifixe ca bijuterii, lanțuri de bijuterii, aur filat
(bijuterie), aur filat (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
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din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase (articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie).
16. Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, suporturi cu sertare pentru
papetărie (rechizite de birou), calendare, pânze
pentru pictură, hârtie carbon, carton, tuburi
din carton, cataloage, pungi conice din hârtie,
protecţii de birou (articole de birou), diagrame,
dosare pentru documente (papetărie), suporturi
pentru documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,

plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
hârtii transparente (papetărie), materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni de perete din hârtie, șabloane
(papetărie), capse (papetărie), capsatoare
(papetărie), blocuri (papetărie), fișe (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative, paspartuuri
pentru tablouri, șasiu pentru tablouri, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri.
20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, cutii din lemn pentru sticle, cutii din
lemn sau plastic, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, console, lădiţe,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de
divan), şezlonguri de punte, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din
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metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor, suporturi
nemetalice pentru mobilă, mobile (obiecte pentru
decorare), birouri mobile pentru scris, plăci
mobile de afișare, ecrane pentru șeminee
(mobilă), cuiere de haine (mobile), mobilă stil
antic, reproducere, mobilă cu pat încorporat,
module metalice demontabile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, mobilier din
materiale plastice, mobilier de uz casnic,
suporturi pentru scrisori (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, huse adaptate pentru mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), cutii pentru jucării
(mobilier), suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi nemetalice pentru mobilier, mobilier
pentru automobile-caravană, rafturi din lemn
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
pereți despărțitori metalici (mobilier), mobilier
pentru toalete publice, unități pentru cocktailuri
(mobilier), mobilier de baie modular, mobilier
realizat din șipci, dulapuri izolate fonic (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier rabatabil pentru
șezut, platouri pentru cizme (mobilier), rafturi
pentru consignație (mobilier), rafturi pentru vinuri
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru expunerea produselor, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), suporturi pentru prosoape (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, rafturi de
depozitare (mobilier), panouri pentru chei
(mobilier), suporturi pentru chei (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare,
stații de lucru (mobilier), mese pentru desen
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
ecrane de prezentare (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, ecrane (mobilier) pentru
afișare, încuietori de mobilier nemetalice,
mobilier folosit în săli, unități de depozitare
(mobilier), mânere nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, mobilier de uz
industrial, rafturi pentru birou (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, materiale profilate pentru
mobilier, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
rafturi ca mobilier metalic, mobilier metalic

de birou, suport de pălării (mobilier), standuri
pentru lavoare (mobilier), cuiere de haine
(mobilier), cârlige nemetalice pentru mobilier,
coșuri de depozitare (mobilier), scăunele cu
trepte (mobilier), sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobile decorative care
produc sunete, elemente de separare individuale
(mobilă), mânere pentru mobilă, din plastic,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi
pentru perete, suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, mobilier pentru terarii
de interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
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de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, așternuturi japoneze (mobilier),
tablouri de afișare, tablouri de agățat chei,
șipci pentru rame de tablouri, rame din lemn
pentru tablouri, rame pentru tablouri și fotografii,
baghete pentru rame de tablouri (șipci), rame
pentru tablouri (nu din metale prețioase), dibluri
nemetalice pentru fixarea tablourilor în perete,
forme confecționate din lemn pentru rame de
tablou, forme confecționate din înlocuitori ai
lemnului pentru rame de tablou.
35. Servicii prestate de o agenție de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artiști), regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 16, 20 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată

de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
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barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, furnizare de expoziţii comerciale şi
servicii expoziţionale, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale

şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri.

───────

(210) M 2022 05405
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

BCR. Pentru o Românie
inteligentă financiar
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(210) M 2022 05406
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

Life Lab
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05409
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Life Lab
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05410
(151) 09/08/2022
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR. O companie de
sănătate financiară.

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2022 05413
(151) 09/08/2022
(732) SABAU LIVIA INTREPRINDERE

FAMILIALA, STR. MARCUS
AURELIUS, NR.70, JUD. ALBA,
ALBA-IULIA, 510137, ALBA,
ROMANIA

(540)

FIR DE CURCUBEU
by Sabau Livia IF

(531) Clasificare Viena:
01.15.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:rosu, turcoaz,
albastru, roz, galben, portocaliu, violet,
indigo

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

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

───────

(210) M 2022 05417
(151) 09/08/2022
(732) TEODOR ADRIAN ION, STR.

SATURN, NR. 2, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ROMANIA

(540)

UP RECURITMENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.17; 26.03.07

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#47AF5B), gri (HEX #9D9E9E)

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

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

───────

(210) M 2022 05418
(151) 09/08/2022
(732) EASTERN ADVISORY GROUP

SRL, STR. LOUIS BLANC, NR.
28, SECTOR 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ONE PUFF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17

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

34. Tigari electronice, tigari care contin
substituenti de tutun, nu pentru scopuri medicale.

───────
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(210) M 2022 05419
(151) 09/08/2022
(732) INORI SRL, STR. PLOPILOR,

NR. 57-62, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400379, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INORI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.03; 27.05.25

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

clase:
33. Vinuri îmbogățite, băuturi distilate.
39. Servicii de îmbuteliere, ambalarea,
ambalarea produselor, împachetarea
produselor, livrare de vinuri, livrarea de mărfuri.

───────

(210) M 2022 05420
(151) 09/08/2022
(732) KATALIN-GYONGYVER MATE,

STR. VÎNĂTORILOR, NR. 587,
JUD. MUREŞ, CRISTEŞTI,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MATKA

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #a50034)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele și imitații de piele: piei de animale și piei
brute: bagaje și genți de transport, umbrele de
ploaie și de soare, bastoane, bice, harnașament
și articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.

───────

(210) M 2022 05422
(151) 09/08/2022
(732) ASOCIATIA UNDERGROUND

FESTIVAL, STR. ALEEA BORSEC,
BL. 512, AP. 9, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

HUB cultural mARTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 05423
(151) 09/08/2022
(732) INORI SRL, STR. PLOPILOR,

(540)

NOBORI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.25; 26.01.03

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

clase:
33. Vinuri îmbogățite, vinuri spumante, băuturi
distilate, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale.
39. Ambalarea, ambalarea produselor,
ambalarea mărfurilor, servicii de îmbuteliere,
împachetarea produselor, împachetare și
ambalare de bunuri, livrare de vinuri, servicii de
livrare, livrarea de mărfuri, servicii de livrare a
mărfurilor, transport și livrare de bunuri.

───────

(210) M 2022 05424
(151) 09/08/2022
(732) LUDOVIC POP, STR. HATMANUL

ARBORE, NR 15-19, ET. 3, AP.
311, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SYRINX LP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație care cântă muzică vocală, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, oferire
de divertisment muzical de către formații
vocale, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment muzical,
educație muzicală, editare muzicală, formare
muzicală, organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de cursuri de muzică, înregistrări
de muzică, producția de muzică, editare de
muzică, organizarea de spectacole muzicale
live, reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de concursuri muzicale, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
servicii de educație muzicală, producție
de înregistrări muzicale, publicare de texte
muzicale, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de interpretări muzicale, reprezentații muzicale
în direct, transcriere muzicală pentru terți,
publicare de lucrări muzicale, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
producție de spectacole muzicale, producere de
concerte muzicale, servicii de mixare muzicală,
prezentare de spectacole muzicale, organizarea
de concerte de muzică în direct, organizarea
de spectacole cu muzică în direct, servicii
educaționale cu privire la muzică, organizare
de concerte de muzică pop, servicii de instruire

NR. 57-62, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400379, 
ROMANIA
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în domeniul muzical, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de editare și înregistrare
muzicale, producție de înregistrări sonore și
muzicale, servicii privind compunerea de lucrări
muzicale, organizarea de spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, organizarea
de concerte în direct susținute de formații
muzicale, 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, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare și
coordonare de concerte muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio de
înregistrare, organizarea de spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională.

───────

(210) M 2022 05425
(151) 09/08/2022
(732) CRISTIAN MIHAI JIROS, STR.

ADIERII, NR. 27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042163, ROMANIA

(540)

Lemnisoare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.10;
26.01.03; 05.01.05

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

16. Albume.
20. Figurine din lemn.
28. Jucării din lemn, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05431
(151) 09/08/2022
(732) NICOLAE-ALBERT ŢARĂLUNGĂ,

JUDEȚUL IAȘI, SAT MOŢCA, COM.
MOŢCA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Nea' Nicu

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.30; 27.05.01; 26.01.03;
26.01.14

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutărie, produse de patiserie şi
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște (paste umplute), covrigi, covrigei, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți (prăjiturele),
cornuri, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, iaurt înghețat,
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parfeuri, șerbeturi, torturi, torturi de înghețată,
biscuiți, bezele, brioșe (muffins), ecleruri,
fursecuri, plăcinte, tarte, sufleuri, vafe, caramele
(dulciuri) / caramele (bomboane), dulciuri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
batoane de cereale și batoane energizante,
dulciuri (bomboane), aluat, cocă de tort / aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), nuci învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, glazuri dulci și umpluturi,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
fondante (produse de cofetărie), jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,
macarons, marţipan, clătite, produse de cofetărie
din fructe, pâtés en croûte (plăcinte), praline,
budinci, quiche (tartă), sandvişuri, profiterol,
napolitane.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de bufet,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi
servicii de catering.

───────

(210) M 2022 05435
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

GLICOFORT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05436
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

SANOCOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05437
(151) 09/08/2022
(732) TEX-AS GROUP PROM SRL,

STR. VARNITA, NR.16, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LA FEMME CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
Imbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.
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───────

(210) M 2022 05438
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

MIGRADIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05439
(151) 09/08/2022
(732) VIOREL-MARIUS ZARA, STR.

SEXTIL PUSCARIU NR. 37, SAT
BRAN, JUD. BRAȘOV, COMUNA
BRAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ZARA CHALET

(531) Clasificare Viena:
24.01.15; 24.09.02; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, valize, geamantane, valize
cu roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale
textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de parfumerie, odorizante
și cosmetice, închiriere de spațiu publicitar
online, închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.
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în legătură cu cazarea temporară, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, servicii de cazare
pentru vacanțe, închiriere de locuri de cazare
pentru vacanțe, închiriere temporară de camere,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de închiriere de camere.

───────

(210) M 2022 05440
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

ALCALINAOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05441
(151) 09/08/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

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

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

(540)

REVICEL NEO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────

(210) M 2022 05442
(151) 09/08/2022
(732) IRIS POPESCU, STR. SLT.

POMPILIU MANOLIU NR. 2, BL.
P1, SC. A, ET. 2, AP.11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASINO LIFE &
BUSINESS MAGAZINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Produse de hârtie şi carton imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante, cursuri,
manuale.
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 16 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, tratamentul textelor publicitare,
respectiv, redactare, editare.
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38. Servicii de difuzare a presei pe internet.
39. Transport.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, realizare de emisiuni radio
şi TV, publicare cărţi şi publicare on-line.

───────

(210) M 2022 05443
(151) 09/08/2022
(732) VESPER BOOKS SRL, STR. ZARII

NR. 9, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050461, ROMANIA

(540)

RI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05444
(151) 09/08/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 26.11.01;
26.01.04; 26.01.02; 29.01.15

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

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare pe bază de glucoză, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing.

───────

Sanvero Glucoxia 
Pentru menținerea nivelului
normal de zahăr din sânge.

Supliment alimentar
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(210) M 2022 05445
(151) 09/08/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one REDWOOD GARDENS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
(Pantone 281C)

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii

privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
publicitate, marketing și promovare marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, marketing prin influenceri, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, servicii de generare de
potențiali clienți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
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multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 05446
(151) 09/08/2022
(732) ORIGO SHOP S.R.L, STR.

LIPSCANI NR 9, PARTER,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050071,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011434,
ROMANIA

(540)

people of specialty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
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16. Filtre din hârtie pentru cafea, tipărituri,
fotografii (tiparituri), folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat la
băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, strecurătoare si strecuratoare
de ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheață, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao și ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte și
esențe din cafea si ceai, cu exceptia esentelor
eterice și a uleiurilor esențiale, orez, paste şi
tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de brutărie, patiserie şi
produse de cofetărie, gustări pe bază de cereale,
brioşe, biscuiţi, dulciuri, produse si batoane pe
bază de fulgi de cereale care conțin și fructe
deshidratate și oleaginoase, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru

aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, produse si batoane pe baza de fulgi
de cereale care conțin si fructe deshidratate
si oleaginoase, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
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alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse,
strecurătoare si strecuratoare de ceai, servicii
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, prin punctele de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau cu comandă prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii publice,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, inclusiv prin distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate, în special servicii pentru
promovarea produselor si serviciilor in domeniul
cafelei, promovarea produselor si serviciilor, in
special din domeniul cafelei, prin sponsorizari,

servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale.
40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente și băuturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2022 05449
(151) 09/08/2022
(732) VITACEUTICS, LDA., EDIFICIO

VITACEUTICS - QUEIMADAS,
VISEU, 3505-303, PORTUGALIA

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

(540)

VITACEUTICS
PLANTA GLUCO

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

5. Substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2022 05455
(151) 09/08/2022
(732) ITDYNAMICS SRL, STR. BICAZ

NR.1-5, JUDETUL ARAD, ARAD,
310239, ARAD, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.01; 11.01.05

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

9. Aplicatii mobile, descarcabile.
───────

(210) M 2022 05456
(151) 09/08/2022
(732) SC EK INSTAL GAZ CENTRAL

SRL, STR. PETRU DOBRA NR.3,
AP.1, JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

EK INSTAL GAZ CENTRAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, legate în special de gazele naturale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de instalare, de revizie, de
întreţinere, de mentenanţă, de depanare, de
reparaţie şi punere în funcţiune de instalații
gaze, servicii de revizie şi verificare periodică a
centralelor termice şi instalațiilor de utilizare a

gazelor naturale, servicii de instalare, întreţinere
şi reparaţii a centralelor electrice, servicii de
reparaţii, de mentenanţă şi de întreținere a
acumulatoarelor de gaze, servicii de reparaţii,
de mentenanţă şi de întreținere a rețelelor de
alimentare cu gaze, servicii de verificare de
urgență a instalațiilor de furnizare a gazului.

───────

(210) M 2022 05459
(151) 09/08/2022
(732) OVIDIU BRAD, STR. HOREA NR.

67-73 AP. 24, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400202, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ALVERNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 7546 C), galben (Pantone
102 C)

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

35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
în materie de activități de marketing, afișaj,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenții de publicitate, agenții de relații
cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare

ergo 
Eat, Ready, Go!
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pentru a fi utilizate ca pagini web, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de statistici privind publicitatea, căutare de
sponsorizare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post-producție de publicitate
și reclame, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing în afaceri, furnizare de informații
privind marketingul, furnizare de informații
privind publicitatea, furnizare de informații
publicitare, furnizare de modele pentru campanii
promoționale, furnizare de modele în scopuri
publicitare, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, indexare web în scop comercial sau
publicitar, furnizarea de informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, lipirea de afișe
publicitare, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii pentru

alte persoane, marketing de referință, întocmire
de planuri de marketing, întocmire de rapoarte
de marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, marketing
direct, marketing financiar, marketing folosind
influenceri, marketing imobiliar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing utilizând factori de influență,
marketing în cadrul publicării de software,
imprastierea de esantioane de produse,
negociere, pentru terti de contracte de
publicitate, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, organizare de
lansări de produse, organizare de parade
de modă în scopuri de promovare a
vânzărilor, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de liste de
adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, prezentare
de firme și produse și servicii ale acestora
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de material publicitar, producție de material
publicitar vizual, producție de material publicitar
și anunțuri publicitare, producție de materiale
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
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în scopuri publicitare, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
proiectare de studii de marketing, promovare
a vânzărilor de produse din industria modei
prin articole promoționale în reviste, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de produse prin factori de
influență, promovare de produse prin influeceri,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terti, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, productie de publicitate televizata
si radiofonica, producție de programe de
teleshopping, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing destinat unui anumit
scop, marketing digital, intermediere publicitară,
intermediere publicitară în cinematografe,
achiziții de întreprinderi, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare

a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare
a afacerilor pentru spitale, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru aeroporturi, administrare a afacerilor
pentru autori și scriitori, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
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pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la
afaceri, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, experți
în domeniul eficienței activității comerciale,
exploatare comercială de centre comerciale
pentru alte persoane, exploatarea întreprinderii
(pentru terți), furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență
în afaceri, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizare
de servicii de administrare a cursurilor
academice pentru instituții de învățământ,
furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relațiilor cu clienții, gestionare
a costurilor medicale, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, gestionare administrativă a

spitalelor, gestiune administrativă externalizată
pentru companii, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, informații despre metode de
vânzare, înmatriculare de vehicule și transfer
de titluri de proprietate, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management de
hoteluri pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, management în procesele de afaceri,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, întocmire de rapoarte economice,
managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor
aeriene, managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul de afaceri
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul spitalelor, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, mediere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere de contracte comerciale pentru alte
persoane, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte
pentru terti privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin
sisteme de telecomunicații, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
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afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea întâlnirilor de afaceri,
planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare privind gestionarea
afacerilor, respectiv căutare de asociați pentru
fuziuni, preluări, precum și înființări de
întreprinderi, planificare strategică de afaceri,
planificare strategică în afaceri, planificarea
administrării afacerilor, planificarea afacerilor,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, managementul proiectelor de
afaceri, managementul activităților comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, servicii de franciză care oferă asistență
în afaceri, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
expertiză în materie de eficiența afacerilor,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertize în domeniul
eficienței comerciale, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii
de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
planificarea succesiunii de afaceri, pregătire
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, realizarea de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri.
36. Evaluări imobiliare, agenții imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare,
agențiile imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,

gestiunea bunurilor imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, brokeraj cu
proprietățiimobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, formare de consorții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, asistență în
domeniul achizițiilor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, servicii de gestiune
a investițiilor imobiliare, servicii de brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), servicii de administrare de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), investiții de
capital în proprietăți imobiliare, servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de consiliere
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privind evaluarea proprietăților imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii decercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de terenuri, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilorimobiliare

pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, asigurări, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 05460
(151) 09/08/2022
(732) LAZAR-ALIN PANDURU, STR.

TRANDAIRILOR NR.554, JUDETUL
CARAS SEVERIN, BAILE
HERCULANE, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

LaUnPas Totul
intr-un singur loc.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 24.15.01;
18.01.19

(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru, rosu

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

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

───────
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(210) M 2022 05461
(151) 10/08/2022
(732) MEDUSA HOTEL

INTERNATIONAL SRL, STR.
JANDARMERIEI, NR.14A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

STEJARII ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13; 05.03.20;
29.01.02

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

clase:
35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii de
formare profesională, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, instruire
profesională, servicii sportive și de fitness,
consultanță în materie de fitness, servicii

de formare în domeniul fitnessului, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
servicii ale unui antrenor personal, educație
sportivă, organizarea de simpozioane pe teme
de educație, consultanță profesională referitoare
la educație, instruire în domeniul educației
fizice, furnizare de instalații de educație
fizică, organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, instruire în materie de educație fizică,
educație cu privire la sănătatea fizică.

───────

(210) M 2022 05463
(151) 10/08/2022
(732) MEDUSA HOTEL

INTERNATIONAL SRL, STR.
JANDRAMERIEI, NR.14A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

DRIVEN BY EXCELLENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovare de competiții și evenimente
sportive, consultanță privind managementul
cluburilor de fitness, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, servicii de
formare profesională, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, instruire
profesională, servicii sportive și de fitness,
consultanță în materie de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, furnizare
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de servicii educaționale referitoare la fitness,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
servicii ale unui antrenor personal, educație
sportivă, organizarea de simpozioane pe teme
de educație, consultanță profesională referitoare
la educație, instruire în domeniul educației
fizice, furnizare de instalații de educație
fizică, organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare de conferințe referitoare la
educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, instruire în materie de educație fizică,
educație cu privire la sănătatea fizică.

───────

(210) M 2022 05464
(151) 10/08/2022
(732) ROSERV GREEN ENERGY SRL,

(540)

RAFO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 03.04.04

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

clase:
1. Aditivi detergenți pentru combustibili, aditivi
detergenți pentru ulei de motor, agenți de
degresare (nu de uz casnic), agenți chimici
antispumanți, detergenți de uz industrial,
detergenți utilizați în procesele de fabricație,
lichide folosite la curățare în timpul proceselor

de fabricare, solvenți de curățare folosiți la
procesele de fabricație, surfactanți folosiți în
compoziția detergenților, acizi grași de uz
industrial, acizi folosiți la decapare, acizi organici
de uz industrial, aditivi chimici, aditivi chimici
concentrați pentru carburanți, aditivi chimici
antigel pentru combustibili, aditivi chimici de
curățare a injectoarelor de carburant, aditivi
chimici destinați industriei, aditivi chimici folosiți
la fabricație, aditivi chimici folosiți la fabricarea
lubrifianților, aditivi chimici folosiți la întărirea
asfaltului, aditivi chimici folosiți în procesul
de producție a combustibililor, aditivi chimici
folosiți la întărirea betonului, aditivi chimici
la combustibilii pentru motoare, aditivi chimici
pentru carburanți, aditivi chimici pentru beton,
aditivi chimici pentru ciment, aditivi chimici
pentru intensificarea combustiei, aditivi chimici
pentru lichide de transmisie, aditivi chimici pentru
lubrifianți, aditivi chimici pentru motorină, aditivi
chimici pentru produse petroliere, aditivi chimici
pentru uleiul de motor, aditivi chimici pentru
tratamentele combustibilului, aditivi pentru
benzină, aditivi pentru creșterea cifrei cetanice al
motorinei, aditivi pentru creșterea cifrei octanice
al benzinei, aditivi dispersanți pentru benzine,
aditivi de detergent pentru grăsimi, aditivi de
detergent pentru lubrifianți, aditivi combustibili
de benzină pe bază de acizi grași, aditivi
combustibili de motorină pe bază de acizi
grași, aditivi pentru beton, aditivi chimici pentru
uleiuri industriale, adsorbanți chimici pentru
îndepărtarea impurităților din combustibil, agenți
amelioratori ai cifrei cetanice la combustibilii
pentru motoare diesel, agenți chimici de
degresare folosiți în procesele de fabricație,
agenți chimici pentru captarea și stocarea
dioxidului de carbon, agenți de absorbție
carbonați pentru purificarea gazelor, agenți de
absorbție carbonați pentru purificarea lichidelor,
agenți de absorbție carbonați pentru separarea
gazelor, agenți de absorbție carbonați pentru
separarea lichidelor, agenți de curățare chimici
folosiți în procesele de fabricare industriale,
agenți de dispersie a petrolului, agenți de răcire
pentru mașini, agenți de răcire pentru motoare,
agenți de purificare pentru compuși chimici
organici, agenți de răcire pentru motoare de
vehicule, agenți de răcire pentru radiatoarele
vehiculelor, agenți de spălare în cadrul unui
proces de fabricație, agenți de separare
(substanțe chimice), agenți de stabilizare pentru
solvenți, agenți de spălare pentru sisteme de
răcire, agenți de spălare pentru radiatoarele
automobilelor, agenți pentru degresare în cadrul
unui proces de fabricație, agenți împotriva
formării parafinei pentru motorină, agenți pentru

STRADA INDUSTRIILOR NR.3,
PLATFORMA INDUSTRIALA
- RAFINARIA RAFO ONESTI,
JUDETUL BACAU, ONESTI,
601123, ROMANIA
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prevenirea recongelării, alcool etilic, alcool
folosit în scopuri industriale, alcool metilic,
alcool terț-butilic pentru uz industrial, antigel
pentru sistemul de răcire al vehiculelor, antigel
pentru radiatoare de vehicule, catalizatori
de cracare utilizați în industria petrolului,
catalizatori folosiți în industria de prelucrarea
petrolului, catalizatori de cracare utilizați în
industria de rafinare a țițeiului, catalizatori
folosiți la rafinarea hidrocarburilor, catalizatori
pentru îmbunătățirea combustiei, comburanți
(aditivi chimici pentru carburanți), produse pentru
economisirea combustibilului, ulei de transmisie,
dispersanți pentru uleiuri, surfactanți folosiți la
conservarea betonului, surfactanți folosiți la
conservarea suprafețelor podelelor, surfactanți
folosiți la protejarea betonului, surfactanți
folosiți la protejarea suprafețelor podelelor,
substanțe, produse și preparate chimice și
elemente naturale, substanțe tensioactive,
substanțe pentru îndepărtarea uleiului folosite
în procesele de fabricație, substanțe pentru
îndepărtarea grăsimilor, folosite în procesele
industriale, substanțe pentru purificarea fluidelor,
substanțe chimice folosite în procesul de
fabricație, substanțe chimice folosite ca aditivi
pentru bitum, substanțe chimice derivate din
țiței, substanțe chimice folosite ca aditivi
pentru asfalt, substanțe chimice folosite ca
aditivi pentru grăsimi lubrifiante industriale,
substanțe chimice folosite ca aditivi pentru
uleiuri lubrifiante industriale, substanțe anti
înghețare, substanțe adăugate altor substanțe
pentru a le modifica volumul, viscozitatea sau
elasticitatea (extendere) (preparate chimice),
solvenți pentru vopsele, solvenți pentru utilizare
industrială folosiți în operații de fabricare,
solvenți de degresare folosiți în procesele
de fabricație, solvenți folosiți la curățarea
mașinilor în timpul proceselor de fabricație,
solvenți folosiți în procese de fabricație, solvenți
folosiți în procesele de fabricație industrială,
solvenți pentru curățare industrială în timpul
proceselor de fabricație, solvenți pentru curățare
în timpul operațiilor de fabricație, produse
pentru decontaminarea combustibililor, produse
de dejivrare, produse de întărire pentru beton,
produse chimice utilizate ca aditivi pentru
procesare în industria petrochimică, produse
chimice sub formă de aditivi pentru ciment,
produse chimice utilizate în industria de
rafinare a petrolului, produse chimice utilizate
în industria petrochimică, produse chimice
derivate din petrol, preparate chimice utilizate
sub formă de solvenți, preparate chimice
pentru impregnare în beton, pentru rezistență
împotriva intemperiilor, preparate chimice pentru

topirea zăpezii și gheții, preparate chimice
folosite ca aditivi pentru carburanți pentru
îmbunătățirea combustiei, preparate chimice
pentru asistare la pornirea motoarelor cu
combustie internă, preparate chimice folosite
ca aditivi pentru carburanți pentru combaterea
poluării, preparate antifierbere pentru agenții
de răcire ai motoarelor, lignină, lichide
anticongelante, lichide antigel pentru parbrize,
lichide de răcire pentru radiatoarele vehiculelor,
eter etilic, etilenă, eter-alcooli.
4. Aditivi (nechimici) pentru produsele petroliere,
aditivi (nechimici) pentru combustibili pentru
a preveni depunerile din camera de
combustie, aditivi (nechimici) pentru acceleratori
de combustie, aditivi concentrați (nechimici)
pentru carburanți, aditivi de combustibili
pentru inhibarea depunerilor de cenușă
în aparatele de ardere cu combustibili
fosili, aditivi petrochimici pentru benzină,
preparate pentru îmbunătățirea combustiei
combustibililor fosili, aditivi antigel (nechimici)
pentru combustibili, acceleratori de ardere
(produse petroliere), acceleratori de combustie
(uleiuri), alcool (combustibil), alcool metilic,
benzină (combustibil), benzină industrială,
benzină cu cifră octanică mare, biocombustibil,
carburanți pentru vehicule cu motor, combustibil
cu metanol, cocs, cocs de petrol, cocs
de petrol pentru utilizare drept combustibili,
combustibil de motor pentru automobile,
combustibil pentru aeronave, combustibili,
combustibil pentru nave, combustibili din țiței
(petrol brut), combustibili fosili, combustibili
gazoși, combustibili lichizi, combustibili pe bază
de hidrocarburi, combustibili pentru avioane,
gaz butan folosit drept combustibil pentru uz
casnic, gaz butan utilizat drept combustibil, gaz
combustibil, gaz petrol lichefiat, gaz îmbuteliat,
gaz propan, gaze petroliere lichefiate, hidrogen
(combustibil), materiale combustibile, produse
combustibile, propan pentru utilizare drept
combustibil, spirt denaturat, uleiuri combustibile,
uleiuri minerale pentru motor, alcooluri metilice
pentru combustibili (alcool denaturat pentru
combustibili), petrol brut sau rafinat, țiței,
aditivi nechimici pentru uleiuri de transmisie,
aditivi nechimici pentru uleiuri de motor, aditivi
nechimici pentru uleiuri de cutii de viteze, aditivi
nechimici pentru lubrifianți, aditivi (nechimici)
pentru fluide hidraulice, aditivi nechimici pentru
uleiuri, lubrifianți, lubrifianți universali, uleiuri
de lubrifiere pentru motoare de autovehicule,
uleiuri minerale, energie electrică din energie
solară, energie electrică din surse regenerabile,
aditivi, nechimici, potriviți combustibilului pentru
motoare, combustibil cu o bază alcoolică,
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lubrifianți pentru motoare de automobil, lubrifianți
pentru gresarea vehiculelor, lubrifianți de
origine agricolă, motorină, etanol (combustibil),
combustibil biomasă, motorină / ulei combustibil,
păcură, biodiesel, combustibili biodiesel.
39. Antrepozit vamal, antrepozitare vamală,
antrepozitare vamală de mărfuri, depozitare
de energie și combustibili, depozitare
de combustibil lichid, depozitare de
combustibili gazoși, depozitare de produse
în tranzit, depozitarea mărfurilor, informații
în domeniul depozitării, închiriere de spații
pentru depozitare, organizarea depozitării
combustibililor, servicii de antrepozitare, servicii
de antrepozitare a mărfurilor destinate
comerțului, stocarea energiei electrice, transport
și depozitare, transport și depozitare
de bunuri, servicii de transport rutier
de mărfuri, furnizare energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
livrare de combustibil, organizarea distribuirii
de combustibili, organizarea transportului
combustibililor, organizarea transportului de
hidrocarburi, servicii de distribuție de carburant.

───────

(210) M 2022 05465
(151) 10/08/2022
(732) ESSITY HYGIENE AND HEALTH

AKTIEBOLAG, SE-405 03,
GÖTEBORG, SUEDIA

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

(540)

FLEXISHEETS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Hârtie igienică umedă, batiste îmbibate în
lichid, lavete impregnate cu preparate de
curățare, săpunuri, produse pentru curățare,
prosoape impregnate cu loțiuni cosmetice, vată
din celuloză pentru uz cosmetic, dischete din
bumbac pentru uz cosmetic, produse pentru
îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru uz
cosmetic, bețișoare din bumbac pentru uz
cosmetic, șervețele impregnate cu preparate
cosmetice pentru machiaj și îngrijire.
16. Hârtie igienică, șervețele din hârtie sau din
celuloză, șervete de masă, din hârtie sau din

celuloză, șervețele de curățare machiaj, facială și
prosoape, role din hârtie sau din celuloză, pentru
bucătărie, șervețele pentru față.

───────

(210) M 2022 05466
(151) 10/08/2022
(732) DENIDARI TRANS S.R.L., SAT

PANACI, NR.2, CAMERA 2,
JUDETUL SUCEAVA, PANACI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

HANUL LUI MUJDEI din 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.01;
26.11.03; 03.04.14; 29.01.13

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

clase:
41. Servicii de agrement.
43. Servicii de cazare temporara, servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii oferite de
hoteluri, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de pensiuni, servicii de cazare turistica si
de vacanta.

───────
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(210) M 2022 05467
(151) 10/08/2022
(732) TEODOR LĂMĂȘANU, STR.

ȘTEFAN TOMȘA NR. 1A, SAT
RĂDĂȘENI, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA RĂDĂȘENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Totokita

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.08; 02.03.23;
26.01.03

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

6. Instalații metalice pentru parcarea bicicletelor,
sticle (recipiente metalice) pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, material de construcții
din metal, panouri de construcții din metal,
construcții din metal, butoaie metalice, lanțuri
metalice, coșuri de fum metalice, agățători
metalice pentru îmbrăcăminte, containere
metalice pentru gaz comprimat sau lichefiat,
containere metalice pentru combustibil lichid,
trambuline metalice pentru sărituri, uși metalice,
grătare metalice, canistre pentru combustibil
din metal, scări metalice, încuietori metalice,
duze metalice, tambure metalice, nemecanice
pentru furtunuri flexibile, tije metalice pentru
lipire și sudare, învelitori metalice pentru
acoperișuri, învelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, șuruburi
metalice, silozuri metalice, opritoare metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice.
9. Acumulatori, electrici, antene, alcoolmetre,
corpuri de iluminat (electricitate), camere
video, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
conectori, electrici, contoare / aparate de
măsură, detectoare, zgărzi electronice pentru
dresarea animalelor, chingi tip ham ajutătoare
la ridicat greutăți, aparate și echipamente

pentru salvarea vieții, aparate de măsurat,
cântare, ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului), ochelari de soare, căști pentru sudori,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor iradierii și incendiilor, măști de
protecție respiratorie pentru purificarea aerului,
aparate de măsurare a presiunii, mănuși de
protecție împotriva accidentelor.
11. Aparate si instalații de încălzire prin
pardoseală, aparate de încălzire, instalații
de filtrare a aerului, instalații pentru baie /
instalații sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / mașini de gătit, vase
de expansiune pentru instalațiile de încălzire
centralizată, arzătoare pe gaz, mașini de
făcut înghețată, umidificatoare, mașini de gătit
(cuptoare), brichete pentru lumânări, brichete
pentru aprinderea gazului, brichete din ceramică
folosite la grătare (neinflamabile), brichete
piezoelectrice (altele decât pentru fumători),
brichete piroforice, altele decât cele pentru
fumători, aparate și instalații de iluminat,
frigidere, sterilizatoare, aparate de filtrare a apei,
colectoare termice solare (încălzire), accesorii
de reglare pentru instalațiile și țevile de apă
sau gaz, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), hote de aerisire, congelatoare,
rezervoare de apă sub presiune.
18. Genți pentru camping, genți, cutii din piele
sau carton imitație de piele, îmbrăcăminte pentru
animale, zgărzi pentru animale, hamuri pentru
animale, botnițe, portofele, port-bebe, poșete,
rucsacuri / genți de spate, ghiozdane școlare /
genți pentru școală, umbrele, bastoane.

───────

(210) M 2022 05468
(151) 10/08/2022
(732) VULTURII VIOLEȚI SRL,

(540)

VULTURII VIOLEȚI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

BULEVARDUL REPUBLICII
NR. 117B, BL. D5B, MEZANIN,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ROMANIA
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

ZARII NR. 9, BUCURESTI, 050461,
ROMANIA

(540)

THERMOVISION THERMAL
HEALTHCARE TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena:
26.11.11; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
deschis, mov, roz, turcoaz

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite

de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 05474
(151) 10/08/2022
(732) BANQUE BANORIENT FRANCE

SUCURSALA ROMÂNIA SA, B-
DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3, ET. S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BANORIENTRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienț ilor să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
gestionarea tranzacțiilor financiare, software de
calculator pentru crearea de modele financiare,
terminale pentru plăți electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
terminale pentru carduri de credit, terminale
pentru puncte de vânzare, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu card
de credit, terminale pentru puncte de desfacere.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,

(210) M 2022 05470
(151) 10/08/2022
(732) SIP THERMOVISION SRL, STR.
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inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine
de plată, planificare financiară, servicii de
comert financiar și schimb valutar, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
tranzacții și transferuri financiare, servicii de
plată, servicii de împrumut, de credit și leasing
financiar, subscrieri financiare și emisiuni de
titluri de valoare (banking de investiții), furnizare
de opțiuni multiple de plăți prin intermediul
terminalelor electronice operate de clienți
disponibile la punctele de vânzare cu amănuntul,
procesare de plăți electronice, procesarea de
tranzacții cu card de debit pentru terți, realizare
de tranzacții financiare, servicii cu privire la
cardurile de credit și de numerar, servicii de
plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare, garanție bancară ipotecară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de asigurare, servicii de evaluare,
servicii imobiliare, servicii de depunere în casete
valorice.

───────

(210) M 2022 05479
(151) 10/08/2022
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII, NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL.
LACUL TEI, NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCUREŞTI, 20392,
ROMANIA

(540)

PUIUL VEGETARIAN
DE LA HOREZU

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24

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

clase:
29. Păsări de curte (carne), carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────
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(210) M 2022 05484
(151) 10/08/2022
(732) ECO ROTARY, STRADA

(540)

ECO Rotary

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.01.03; 05.03.13

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

clase:
7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, dispozitive
de epurare a apelor uzate, echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, pompe,
compresoare și suflante, instalații de pompare,
sisteme de stații de pompare, mașini de drenaj.
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, instalații pentru
purificare, desalinizare și climatizarea apei, statii
de epurare, instalații de epurare a apei reziduale,
instalații industriale de tratare, fose septice
de uz casnic si industrial, rezervoare de apă,
distribuitoare de apă, aparate pentru alimentarea
cu apă potabilă, filtre pentru aparatură de
alimentare cu apă, filtre pentru apa potabilă,
aparate pentru captarea apei, filtre pentru

apă reziduală, aparat decantor pentru deșeuri,
aparate pentru filtrarea apei, bazine de limpezire
pentru apă, separatoare grasimi.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul si
cu ridicata in legatura cu mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, dispozitive de epurare a apelor uzate,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, pompe, compresoare și suflante,
instalații de pompare, sisteme de stații de
pompare, mașini de drenaj, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații pentru purificare, desalinizare și
climatizarea apei, statii de epurare, instalații de
epurare a apei reziduale, instalații industriale de
tratare, fose septice de uz casnic si industrial,
rezervoare de apă, distribuitoare de apă, aparate
pentru alimentarea cu apă potabilă, filtre pentru
aparatură de alimentare cu apă, filtre pentru
apa potabilă, aparate pentru captarea apei, filtre
pentru apă reziduală, aparat decantor pentru
deșeuri, aparate pentru filtrarea apei, bazine de
limpezire pentru apă, separatoare grasimi.
37. Instalare, curățare, reparare și întreținere,
instalare, ȋntreținere și reparații de stații de
epurare a apei, instalare, pompare și curățare
de fose septice, instalare de câmpuri de drenaj
pentru fose septice, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în fosele septice.
40. Tratamentul și transformarea materialelor,
tratarea și epurarea apei, condiționarea și
purificarea aerului și a apei, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, închirieri de echipamente pentru
epurarea apei.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
proiectare și planificare tehnică de instalații de
epurare a apei.

───────

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

ZĂVOIULUI, NR. 68B, JUDETUL
NEAMT, COMUNA DUMBRAVA
ROȘIE, SAT DUMBRAVA ROȘIE,
ROMANIA
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(210) M 2022 05486
(151) 10/08/2022
(732) NICOLETA-VIOLETA REGHINĂ,

(540)

TÂRGU' LU' PEȘTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.01

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

clase:
29. Pește preparat, pește sărat, pește prelucrat,
pește afumat, pește uscat, pește marinat, pește
conservat, pește congelat, pește gătit, pastă de
pește, conserve de pește, pește în conserve, file
de pește, crochete de pește, extracte de peste,
pește la borcan, pește gătit și congelat, alimente
refrigerate din pește, icre de peste, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, batoane de
pește file, pește (conservat) (în conserve), pește
(produse alimentare din-), produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, mâncăruri din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
pește, fructe de mare preparate, fructe de mare
uscate, fructe de mare congelate, melci de
mare felii, fructe de mare gătite, produse din
fructe de mare, fructe de mare în conserve,
conserve de fructe de mare, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, icre
preparate pentru consum uman, mâncăruri pe
bază de pește, produs tartinabil pe bază de
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, produs tartinabil pe bază de pește afumat,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produs
tartinabil pe bază de fructe de mare, fructe de
mare care nu sunt vii, geluri din pește.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu peste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din peste, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu peste viu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu icre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește, fructe de

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. GHERGHITEI,NR. 1, BL. 94B, 
SC. B, AP. 76,  BUCURESTI, 022511, 
ROMANIA

RĂZVAN-ILIE NISTOR, 
STR.AXENTE SEVER, BL. 6, 
SC. A, ET.4, AP. 12, JUDETUL 
ALBA, MUN.AIUD, 025511, ALBA, 
ROMANIA

ANDREI-CĂTĂLIN FĂLCESCU,
STR. SONDELOR, NR 62 T, ET. 4,
AP. 48, JUDETUL PRAHOVA, MUN.
PLOIESTI, ROMANIA

ANCA BEJENARIU, 
STR.PRIMAVERII, NR 30, SC. C, 
ET. 2.AP. 9, JUDETUL BOTOSANI, 
MUN.BOTOSANI, 025511, 
BOTOȘANI,ROMANIA

STR. BRAŞOV, BL. UX 5, 
AP 10,JUDETUL SATU MARE, 
MUN.SATU MARE, ROMANIA

MARIA ADRIANA STAN, 
STR.DETUNATA, NR. 6, 
BL. D2A, AP. 16, JUDETUL ALBA, 
MUN. ALBA IULIA, 025511,  
ROMANIA

LAURA - MĂDĂLINA
MANOLACHE, 
STR. IZVOARE, NR153, 
JUDETUL PRAHOVA, 
MUN.PLOIESTI, ROMANIA

OVIDIU - MARCEL 
TABARCEA,STR. BUCOVINA, 
NR 1A,JUDETUL BOTOSANI, 
MUN.BOTOSANI, 025511, 
ROMANIA
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mare și moluște, vii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare
și moluște, congelate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare
și moluște, conservate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește afumat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește
conservat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creveţi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu caviar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu crustacea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu homari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu languste, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu peste, servicii
de vanzare cu ridicata in legatura cu peste viu,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
icre, servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu pește, fructe de mare și moluște, vii, servicii
de vanzare cu ridicata in legatura cu pește,
fructe de mare și moluște, congelate, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu pește afumat,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura cu
pește conservat, servicii de vanzare cu ridicata
in legatura cu pește, servicii de vanzare cu
ridicata in legatura cu creveţi, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu caviar, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu crustacea,
servicii de vanzare cu ridicata in legatura
cu homari, servicii de vanzare cu ridicata in
legatura cu languste, marketing comercial (în
afară de comercializare), servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
închiriere de standuri de vânzare, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de produse, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale vii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, organizare de
târguri comerciale în scopuri publicitare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
realizare de târguri comerciale, organizare de

târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare și coordonare de
târguri de afaceri, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri comerciale și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare și coordonare de târguri comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu ridicata, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, promovarea
vanzarilor pentru terti, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, distribuire
de materiale publicitare și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovarea vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de agenții de import și
export, servicii de vânzare prin licitații online prin
internet.

───────
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(210) M 2022 05489
(151) 10/08/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

REBELS WITH A CAUSE

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

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

───────

(210) M 2022 05491
(151) 10/08/2022
(732) GHEORGHE MATIUT, STR. PĂCII

NR. 35, JUD. BISTRIȚA NĂSĂUD,
SEBIS, 315700, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
CSABA ZUCHIATHI, STR. STEFAN
CEL MARE NR. 67A, BL. D10, AP.
3, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Weekend Warriors
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
furnizare de spații pentru jocuri de paintball,
furnizare de spații în aer liber pentru jocuri de
paintball.

───────

(210) M 2022 05492
(151) 10/08/2022
(732) KOFF DISTRIBUTION SRL,

STR. OXIGENULUI NR 2J, SAT
CALDARARU, JUD. ILFOV,
COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TechSuit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
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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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

───────

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020892, ROMANIA

(540)

FARMACIA ANA MARIA

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice si preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor si a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decât cele pentru
uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri-
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(preparat cosmetic), cremă cosmetică pentru
piele.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice.

44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultaţii în domeniul
farmaceutic, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripţie
medicală, consultanţă şi servicii de informaţii
oferite pe internet, referitoare la produse

(210) M 2022 05495
(151) 11/08/2022
(732) MARIAN PETCU, CALEA
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farmaceutice, consiliere cu privire la produse
cosmetice.

───────

(210) M 2022 05496
(151) 11/08/2022
(732) TAKT RECRUITMENT SRL, STR.

FINLANDA NR. 17, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

TAKT RECRUITMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

35. Servicii de management, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanţă
în afaceri, administrare și managementul
afacerilor, servicii de outsourcing a procesului
afacerilor, în special cu privire la managementul
personalului, servicii de agenţie de angajări,
servicii de publicitate, demonstraţii şi promovare
de vânzări, management administrativ și de
relocare al unei întreprinderi și a personalului,
activităţi de birou, servicii de informaţii de afaceri
şi consultanţă în legătură cu procurarea de
personal temporar și permanent, servicii de
management de personal şi consultanţă în
resurse, servicii de management al profesiei,
servicii de plasare profesională, servicii de
recrutare profesională, servicii de recrutare
și furnizare de personal și managementul
forţei de muncă, cu sau fără conducerea şi
supravegherea angajaţilor, cu caracter temporar
sau permanent, în țară sau în străinătate,
listarea locurilor de muncă disponibile, căutarea,
selectarea, testarea, determinarea calificărilor,

recomandarea și/sau plasarea de personal
pentru client, întreprinderile clientului, alte entități
angajatoare și/sau terțe părți cu lipsa parțială
sau totală de personal specific, pentru a înlocui
sau pentru a suplimenta forţa de muncă,
activităţi on-line/ prin mijloace electronice pentru
managementul afacerilor, recrutarea și plasarea
forţei de muncă, în țară sau străînătate, servicii
de outsourcing a procesului afacerilor, servicii
referitoare la resursele umane şi administrarea
personalului în conexiune cu furnizarea acestuia,
precum servicii de consultanţă pentru angajare,
servicii de listare de CV-uri, servicii de potrivire
de CV-uri, servicii de audit şi pregătirea
taxelor și impozitelor, prelucrare de date,
servicii de asistenţă pentru găsirea unui
alt serviciu în cazul concedierii angajaţilor,
testare concepută pentru determinarea calificării
industriale, a dexterităţii şi a coordonării mână-
ochi ale angajaților, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.

───────

(210) M 2022 05502
(151) 11/08/2022
(732) ONE UNITD PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one VICTORIEI PLAZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
(Pantone 281C)

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
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publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, servicii de
publicitate, marketing și promovare marketing
prin influenceri, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor, servicii de promovare

pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, marketing prin influenceri, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, servicii de generare de
potențiali clienți, servicii de intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliară, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietațile
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietațile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
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în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 05503
(151) 11/08/2022
(732) PAUL RADOVAN FULEA,

STR. AMURGULUI NR. 8, JUD.
CONSTANȚA, COGEALAC,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VIS DE VARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2022 05505
(151) 11/08/2022
(732) CHELARU Z. ZINA , STRADA

ALEXANDRU CEL BUN, NR.
2A, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Casuta cu pisici-
Atelier de broderie si

manufactura contemporana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
23. Ațe și fire.

───────

(210) M 2022 05506
(151) 11/08/2022
(732) MARICICA ȘALARU, ALEEA

PARCULUI, NR.12, SC.A, AP.4,
JUDETUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Maria Șalaru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizarea spectacolelor, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), turnee sub formă de servicii de
divertisment, tabere de vară (divertisment și
educație), studiouri cinematografice, studiouri
de dans, spectacole de televiziune prin satelit,
spectacole de teatru, atât de animație, cât și de
acțiune, spectacole de focuri de artificii, sisteme
de joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
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pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte

(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații
de cinematografe și de teatre, punere la
dispoziție de săli de divertisment, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentare de piese de teatru, prezentare de
spectacole de patinaj pe gheață, prezentări de
recitaluri, producere de emisiuni-concurs pentru
televiziune, producere de spectacole de patinaj
cu role, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune,
planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, prezentare de filme.

───────
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(210) M 2022 05508
(151) 11/08/2022
(732) FLORIN CONSTANTIN

GHEORGHE, ALE. BACĂU NR.5,
BL.H2, SC.2, ET.1, AP.25, ECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LUCIA MARIA
Camin pentru bunici

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 02.07.02;
02.07.23

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

43. Servicii oferite de pensiuni pentru bătrâni,
servicii de aziluri de bătrâni, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni.

───────

(210) M 2022 05510
(151) 11/08/2022
(732) MIHAI DĂNUȚ RĂDUCAN, STR.

LINIȘTEI, NR.17, ET.2, AP.6,
JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
300290, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AMAZE GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#42929e), gri (Hex #505050)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05513
(151) 11/08/2022
(732) SEMMELROCK STEIN+DESIGN

SRL, STR. PALANCA NR.2/E,
JUDETUL GIURGIU, BOLINTIN
VALE, GIURGIU, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. ZIZINULUI NR.84, SC.B, AP.14,
JUDETUL BRASOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Vitralio by Semmelrock
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcţii nemetalice,
construcţii, nemetalice, plăci de ciment, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, elemente de
construcţie din beton, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, mozaic
pentru construcţii, pavele, nemetalice, plăci de
pavare, nemetalice, gresie pentru construcţii,
placări pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii.
37. Servicii de constructii, servicii de pavare a
drumurilor, întreţinerea piscinelor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare de arhitectură, inginerie
si design, amenajare exterioara, amenajare /
design interior.

───────
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(210) M 2022 05514
(151) 11/08/2022
(732) MARIUS-CRISTIAN GUBANDRU,

SOS. PANDURILOR, NR. 25, BL.
P3A, SC. 1, ET. 6, AP. 24, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EVmarket
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii oferite de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 05515
(151) 11/08/2022
(732) ASOCIAȚIA CONSTELAȚII ROCK,

STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.
158A, COMPLEX NORD, PARTER,
JUDET VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

CONSTELAȚII ROCK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.02;
18.02.01

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

41. Servicii oferite de spectacole muzicale,
servicii oferite de spectacole muzicale live,
servicii de festivaluri muzicale, prezentare de
spectacole muzicale, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații muzicale în direct, regizare de
spectacole muzicale, producție de spectacole
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, activități culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activități
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culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de divertisment muzical.

───────

(210) M 2022 05516
(151) 11/08/2022
(732) KEKEM, BLD DECEBAL, NR 2, BL

H3,SC B, ET 5, AP 49, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Alimentatie publica, servicii oferite de
restaurante.

───────

(210) M 2022 05517
(151) 11/08/2022
(732) ROTI GRILL S.R.L., STR.

AMURGULUI, NR. 18, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

happy...and more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.04

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de alimente si bauturi
in restaurante si baruri, servicii oferite debaruri,
servicii oferite desnack-baruri, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2022 05518
(151) 11/08/2022
(732) ROTI GRILL S.R.L., STR.

AMURGULUI NR. 18, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

RotiGrill

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.01

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de alimente si bauturi
in restaurante si baruri, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii de
catering.

───────

(210) M 2022 05519
(151) 11/08/2022
(732) ROBERT VALENTIN AXANE, BLD.

EROILOR NR. 118, BL. A, SC. 1,
ET. 5, AP. 32, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

GALLA PLAZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.09

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

35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de
servicii şi producătorii de bunuri, în special
în cadrul centrelor comerciale, mall-urilor,
galeriilor comerciale, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-food-
uri, săli de cinema, locuri de joacă şi de
îngrijire pentru copii, servicii de divertisment,
educaţie şi sport, saloane de frumuseţe,
servicii bancare (exceptând transportul), în
cadrul unui centru comercial sau a unui mall,
pentru a permite clienţilor să vadă şi să
achiziţioneze comod bunurile şi să utilizeze
şi să achiziţioneze serviciile, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, pe internet, a
unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijoloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetarie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, dvd-uri,
cd-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mână acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
expertiză în afaceri comerciale, furnizarea de
informaţii despre afaceri comerciale, investigaţii

pentru afaceri, servicii de relocare pentru
afaceri, estimări referitoare la afaceri, servicii
de agenții de import-export, agenţii de informaţii
comerciale, agenţii de publicitate, analiza
preţului de cost, difuzare de anunţuri publicitare,
servicii de achiziţionare pentru terţi, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de audit, închiriere de automate de
vânzare, închiriere de maşini şi aparatură de
birou, birouri de plasare a forţei de muncă,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
servicii de prelucrare administrativă pentru
cereri de mărfuri, servicii pentru compararea
preţurilor, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, compilaţii statistice, prezentarea
produselor prin toate mijlocele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, consultanţă
pentru probleme legate de personal, furnizarea
de informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, servicii de contabilitate, cronică
publicitară, întocmire de declaraţii fiscal (lucrări
de birou), decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea afacerilor
comerciale ale hotelurilor, închiriere de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, publicitate prin poştă, vânzare la
licitaţie, servicii de manechine în scop publicitar
sau de promovare a vânzărilor, studii de piaţă,
pregătirea şi publicarea de texte publicitare,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
relaţii publice, servicii de revistă presei, servicii
de secretariat, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terţi, publicitate cu privire la serviciile
de construcţii, publicitate cu privire la afacerile
imobiliare, publicitate cu privire la magazine
şi reţele de magazine, mall-uri, publicitate cu
privire la serviciile de shopping personalizat,
publicitate cu privire la sălile de jocuri, centrele
de divertisment, parcurile de distracţie şi/sau
tematice, promovarea vânzării de bunuri şi
servicii ale terţilor prin distribuirea de carduri de
discount şi voucher-ere, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi concursuri de promovare,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora prin
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oferirea de discount-uri ori promoţii, servicii de
publicitate outdoor, publicitate şi promovarea
vânzărilor cu privire la bunuri şi servicii,
oferite prin mijloace de telecomunicaţii sau
pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gros şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, sa obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, servicii de
marketing, cercetări în marketing, studii de
marketing, servicii de achiziţionare pentru
alţii (procurarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), producţia de filme publicitare,
servicii de testare psihologică pentru selectarea
de personal, dactilografiere, stenografie,
compilarea de statistici, servicii de telemarketing,
organizarea de campanii publicitare pentru mall-
uri, centre comerciale, centre de distracţie,

parcuri de distracţie, publicitate pentru filme
cinematografice, intermedierea de contracte
pentru terţi, privind vânzarea şi cumpărarea
de mărfuri, intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii, servicii
de call center, pentru terţi, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), licitare,
postarea de afişe publicitare, informaţii în
domeniul afacerilor comerciale, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de registru de
cadouri, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de
opinie, publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, închirierea de standuri de
vânzare, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii.
36. Servicii de garanţii asigurări, servicii
de asigurări în domeniul imobiliar, afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare,
administrarea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare de imobile, şi anume servicii
de închiriere, estimare a bunurilor imobiliare
şi finanţare, agenţii de închiriere proprietăţi
imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea de carduri
de credit şi de debit, servicii de emitere de
cartele telefonice, încasări de chirii, concesionări
de bunuri imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere, creditare pentru contracte de
închiriere, estimări financiare de costuri de
reparaţii, estimări financiare, agenţii de încasare
a creanţelor, brokeraj în proprietăţi imobiliare,
emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări de
obiecte de artă, consultaţii şi informaţii în
domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
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finanţare, transfer electronic de fonduri, servicii
de garanţii (girare) de proprietăţi imobiliare,
împrumuturi cu plată în rate ori pe bază de
amanet, închirieri de apartamente, închirieri
de spaţii pentru birouri, închirieri de spaţii
comerciale, închiriere de spaţii comerciale
în mall-uri, închirieri de proprietăţi imobiliare,
închirieri de exploatări agricole, împrumuturi pe
bază de ipotecă, servicii financiare legate de
ipoteci, finanţarea împrumuturilor şi ipotecilor,
tranzacţii financiare, servicii pentru lichidarea
unei întreprinderi, investiţii de capital, servicii de
garanţii (girare) de imobiliare, brokeraj în bursă,
consultaţii şi informaţii în domeniul asigurărilor,
servicii financiare legate de proprietăţi imobiliare,
colectarea de debite din închirierea de
imobile, servicii de management pentru investiţii
imobiliare, servicii oferite de trusturi de investiţii,
holdinguri, servicii de vânzare şi cumpărare de
valută (schimb valutar), managementul financiar
al societăţilor de portofoliu, servicii în domeniul
asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de
agenţi sau brokeri de asigurări, serviciile oferite
asiguraţilor şi servicii de subscriere de asigurări,
emiterea tichetelor de masă, emiterea de semne
de valoare, inclusiv carduri şi voucher-ere, în
ceea ce priveşte sistemele de fidelizare a
clienţilor, emiterea de semne de valoare, evaluări
de proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, depozite de valori, management
financiar, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), investiţii în fonduri,
evaluarea bijuteriilor, organizarea colectelor,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, evaluări imobiliare,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea timbrelor, emiterea
de jetoane valorice.
37. Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale, mall-
uri, centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment, servicii de instalare,

reparare şi întreţinere de maşini şi aparate
de amuzament, servicii de construire şi
întreţinere a piscinelor, servicii referitoare la
construcţia de clădiri, parcări, drumuri, poduri,
baraje sau linii de transmisie, servicii de
închiriere de echipamente sau material de
construcţii, servicii de reparaţii, şi anume
servicii destinate reconditionării obiectelor în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială), instalarea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului, instalare
şi reparaţii de antrepozite, instalare şi
reparaţii de aparate electrice, instalare şi
reparare de ascensoare, întreţinere, reparaţii,
spălarea şi curăţarea automobilelor, instalarea,
întreţinerea şi repararea aparaturii de birou,
instalaţii, întreţinere şi reparaţii de calculatoare,
repararea şi întreţinerea aparatelor de proiecţie
pentru cinema, curăţarea interiorului clădirilor,
construcţia standurilor de expoziţii şi magazine,
informaţii în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor,
supervizarea lucrărilor de construcţii, curăţarea
drumurilor, demolări de construcţii, curăţarea
hainelor, deratizare (exterminarea dăunătorilor),
servicii de dezinfectare, curăţarea la exterior a
edificiilor, lucrări de etanşeizare, instalarea de
uşi şi ferestre, servicii de instalaţii şi reparaţii
telefoane, curăţarea geamurilor, instalare şi
reparaţii pentru instalaţii de încălzire, lucrări de
instalaţii, lucrări de izolare a clădirilor, restaurări
de mobilier şi operă de artă, spălarea edificiilor
în exterior, staţii de service (alimentarea cu
carburant şi întreţinere), construcţii subacvatice,
reparaţii subacvatice, lucrări de tencuire,
zidărie, lucrări de zugrăvit, consultanţă în
materie de construcţii, spălătorii de maşini,
încărcarea cartuşelor pentru imprimante,
asfaltare, zidire, izolarea clădirilor, servicii de
etanşarea clădirilor impermeabilizare ( izolare
clădiri), construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, servicii de tâmplărie, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), informaţii
privind construcţia, dezinfectare, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea
şi repararea elevatoarelor / instalarea şi
repararea ascensoarelor, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
echipamentelor, montarea cablurilor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, aplicarea tapetului (tapetare),
repararea umbrelelor de soare, vopsire,
interioară şi exterioară, tencuire, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor
de îmbrăcăminte, servicii pentru acoperişuri,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, tapiţare, staţii de distribuţie a
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carburanţilor pentru vehicule (realimentare şi
întreţinere), spălare, curăţarea geamurilor.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre de
divertisment, servicii oferite de parcuri acvatice,
parcuri de distracţie şi/sau tematice, grădini
zoologice (servicii de divertisment), servicii de
divertisment oferite prin intermediul toboganelor
cu apă, închiriere de echipamente şi aparate
de divertisment, servicii oferite de săli de
jocuri şi centre de jocuri, divertisment sub
formă de atracţii în parcuri de divertisment,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de divertisment, divertisment sub
formă de prestaţii live făcute de un personaj
animat, furnizare de instalaţii recreative, oferirea
de informaţii în materie de divertisment, prin
toate canalele de comunicare, divertisment
on-line, radiofonic şi televizat, producţia de
filme (cu excepţia celor publicitare), servicii de
educaţie şi divertisment pentru copii şi adulţi,
activităţi sportive, lecţii de înot, activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment,
organizarea de evenimente culturale, educative,
sportive sau de divertisment, servicii de agenţii
de bilete(divertisment), servicii de animatori,
agenţii de modele pentru artişti, servicii oferite
de biblioteci şi biblioteci mobile, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, publicare
de cărţi, ziare, reviste, manuale, instrucţiuni,
pliante, afişe, servicii de publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare on-
line, servicii de casino, servicii de cinema,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
divertisment), organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea
de decoruri pentru spectacole, servicii de
discotecă, exploatarea publicaţiilor on-line
nedescărcabile, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea terenurilor de golf, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative, proiecţii de filme cinematografice,
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare,
organizarea de loterii, tombole, organizarea
de baluri, de petreceri, de carnavaluri,
de concursuri de frumuseţe, în scopuri
de divertisment, organizarea de concerte,
planificarea de recepţii (servicii de divertisment),
informaţii în materie de recreere, reprezentaţii
teatrale (divertisment), rezervarea de locuri
pentru spectacole, producţie de spectacole,

exploatarea instalaţiilor sportive, prezentarea
de spectacole live, studiouri de înregistrare,
subtitrare, servicii de traducere, furnizarea de
servicii educaţionale şi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joacă,
servicii oferite de locuri de joacă pentru
copii (divertisment), servicii de educaţie şi
divertisment oferite în grădiniţe şi centre after
school, închirierea de filme cinematografice,
distribuire de filme cinematografice, circuri,
servicii oferite de un disc-jockey, organizarea de
spectacole de modă în scopul de divertisment,
servicii de layout, nu în scopuri publicitare,
producţia de emisiuni radio şi tv, servicii
de karaoke (exploatarea echipamentelor de
karaoke), închirierea de jucării, organizarea
de competiţii online, închirierea de stadioane,
închirierea de echipament pentru sport, cu
excepţia vehiculelor, servicii de fitness, servicii
oferite de un antrenor personal, informare via
hot-lines sau call-centers în domeniul educaţiei
şi al divertismentului, servicii de jocuri de
noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere de
aparate şi accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
organizarea de spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informaţii despre divertisment,
efectuarea antrenamentelor de fitness,
închirierea echipamentului pentru jocuri, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), închirierea de
acvarii interioare, servicii de karaoke, servicii
de bibliotecă mobile, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
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de competiţii sportive, organizarea de baluri
(divertisment), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), fotografie, publicarea cărţilor,
furnizarea de informaţii despre posibilităţile de
recreere, furnizarea facilităţilor de recreere,
închirierea de decoruri pentru spectacole.

───────

(210) M 2022 05520
(151) 11/08/2022
(732) ROTI GRILL S.R.L., STR.

AMURGULUI NR. 18, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Sale e Pepe il giusto gusto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de alimente si bauturi
in restaurante si baruri, servicii oferite de

baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii de
catering.

───────

(210) M 2022 05521
(151) 11/08/2022
(732) GLOWFORHOME INDUSTRIES

SRL, STR. VISINULUI 18, BL. C1,
SC. E, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500318,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GlowforHome
(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.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
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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.
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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
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.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, 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.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
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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(540)

URBAN PLAZA DAWNTOWN
THE NEW URBAN YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, licitare, postarea de afișe publicitare,
contabilitate, asistență în managementul
afacerilor/ întrebări privind afacerile, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță

profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
genție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori in alegerea bunurilor
si serviciilor (magazine de consigliere
consumatori), administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, analiza
costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, agenție de
angajare, servicii de agenție de import-
export, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți, închiriere
de echipamente și mașini de birou, ervicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoționale, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, fotocopiere, închirierea mașinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri),
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de comerț cu
amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de

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

(210) M 2022 05522
(151) 11/08/2022
(732) URBAN INVEST SRL, STR.

CARPATILOR NR. 93, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, ROMANIA
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telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentației fiscale, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru
abonații indisponibili, teleshopping, transcriere,
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
și farmaceutice și pentru proviziile medicale,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru muzică digitală descărcabilă, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru tonuri
de apel descărcabile, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
ca diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu

amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalogîn legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalogîn legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fițiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
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inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de navigație, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, vânzare cu amănuntul de
cârduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
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produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii fiduciare imobiliare,
consiliere financiară, analiză financiară, servicii
de finanțare, management financiar, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
de garanție, investiții de capital, colectarea
chiriilor, închirieri de spații pentru birouri,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, agenții imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), curtaj, brokeraj
imobiliar, estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), închiriere de spații
comerciale, leasing și închirieri de spații
comerciale, servicii imobiliare, furnizare de
informații privind piața proprietăților (imobiliară),
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare).
37. Servicii de construcții, consultații pentru
construcții, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, instalare, reparare și întreținere de
facilități și echipamente pentru camere curate,
furnizarea de informații în domeniul reparațiilor,
construcția standurilor de expoziții și magazine,
construcții de infrastructură, demolare de
construcții civile, servicii de informații privind
construcția de clădiri, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
construcții de clădiri comerciale.
38. Telecomunicaţii, închirierea timpului de
acces la rețelele globale de calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
închirierea aparatelor fax, informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenție

39. Transport, inclusiv, dar fără limitare la:
parcarea maşinilor, închirierea de garaje,
închirierea spaţiilor de parcare, închirierea
depozitelor, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
inclusiv livrări de bunuri, depozitarea de produse
sau bunuri, depozitarea fizică a datelor sau a
documentelor stocate electronic.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație),
servicii de parcuri de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea
locurilor pentru spectacole, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, închirierea de
proiectoare de film și accesorii, servicii
de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri
de corespondență, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, informații
în domeniul educației, examinări referitoare
la educație, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, informații
în domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, efectuarea
antrenamentelor de fitness, servicii de jocuri de
noroc, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate și fitness), servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de model pentru artiști, închirierea de

de presă, servicii de pager (radio, telefon
sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, închirierea
echipamentului de telecomunicații, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea
globală de computere, servicii de rutare și
joncțiune pentru telecomunicații, servicii de
teleconferință, servicii telegrafice, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de
telex, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless), transmiterea
telegramelor.
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filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilități pentru muzee (prezentări, expoziții),
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, instruire
practică (demonstrații), circ, spectacole de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, închirierea aparatelor de
radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, informații cu privire la activitățile
recreaționale, scrierea de scenarii, organizarea
și susținerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producția de
spectacole, interpretarea în limbajul semnelor,
închirierea de înregistrări sonore, furnizarea
de facilități sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea și susținerea de
simpozioane, închirierea terenurilor de tenis,
producții de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, traducere,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât textele publicitare, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness).
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
proiectare științifică și tehnologică, servicii de
analiză și cercetare industrială, design industrial,
teste de control al calității, testare, autentificare
și controlul calității, expertize tehnice,
expertizare și exploatare, inginerie, consultanță
tehnologică, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, planificare urbanistică, design
grafic, programare pentru calculatoare, servicii
de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), securitate, protecție și

reconstituire it, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, proiectare
de hardware și software pentru calculator,
proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, servicii tehnice
privind calculatoarele, analize computerizate,
servicii de cercetare informatică, servicii de
proiectare și programare informatică, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de proiectare privind construcțiile civile,
amenajări interioare pentru clădiri, servicii
de design arhitectural, servicii de proiectare
pentru interiorul clădirilor, amenajări interioare
comerciale, proiectare de produs, servicii de
consultanță în materie de design interior,
realizarea de planuri (construcții), cercetare în
domeniul designului, decorațiuni interioare.
43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de restaurant
(alimente), bar, cafenea și catering, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi, servicii de alimentaţie publică
(cu privire la alimente, băutură şi hrană),
servicii de restaurant fast food, servicii de cafe-
restaurant şi cafenele, punerea la dispoziţie
a alimentelor, băuturii, hranei şi snacks-urilor,
servicii de bar, servicii de bistro, cafe-restaurant,
cafenele, cantine, servicii de catering, servicii
aferente cocktail-urilor incluse în această clasă,
servicii de fast food, servicii de preparare a
alimentelor, băuturii şi hranei, servicii în legătură
cu alte stabilimente incluse în aceasta, servicii
de restaurant, servicii oferite de restaurante,
servicii oferite de snack baruri, servicii la pachet
(takeaway/takeout), servicii la pachet pentru
alimente şi băutură, servicii oferite de ceainărie,
servicii oferite de cramă-restaurant, combinaţii
între cele de mai sus, servicii de consultanţă,
rezervări şi informaţii cu privire la cele de mai sus
incluse în această clasă.
44. Servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de machiaj profesional, servicii de
machiaj, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de machiaj permanent, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de coafor de lux, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), manichiură,
servicii de manichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii de salon, servicii de igienă
și frumusețe pentru oameni, servicii de spa de
zi pentru sănătate, și anume servicii cosmetice
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de îngrijire corporală, tratamente faciale, masaje,
manichiură și pedichiură, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa.

───────

(210) M 2022 05524
(151) 12/08/2022
(732) BREAZ LAURENTIU, STR.

CAPRIOARA, NR. 9A, JUDETUL
ALBA, MUN. AIUD SAT GARBOVA
DE JOS, ALBA, ROMANIA

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

(540)

FOLEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Cofraje metalice, cofraje metalice pentru
beton, construcții metalice, console metalice
(construcții), magazii (construcții) metalice,
voliere metalice (construcții), dolii metalice
(construcții), piscine (construcții metalice),
construcții metalice prefabricate, bazine
(construcții metalice), marchize metalice
(construcții), cadre metalice (construcții),
căptușeli metalice (construcții), feronerie
pentru construcții, construcții mobile metalice,
construcții metalice transportabile, construcții
metalice deplasabile, construcții din oțel,
materiale metalice pentru construcții, unelte
metalice pentru construcții, placări (metalice)
pentru construcții, armături metalice pentru
construcții, structuri metalice pentru construcții,
agrafe (capse) pentru construcții, șarpante
metalice pentru construcții, îmbrăcăminte pentru
construcții metalice, construcții din metal
transportabile, construcții transportabile din
metal, grinzi (metalice) pentru construcții,
grinzi de construcții (metalice), construcții cu
structuri metalice, luminatoare (metalice) pentru
construcții, rame metalice pentru construcții,
cărămizi pentru construcții (metalice), construcții
(metalice) pentru vite, eșafodaje metalice
pentru construcții, plăci metalice pentru
construcții, lonjeroane metalice pentru
construcții, construcții mobile din metal, pereți
metalici pentru construcții, garnituri metalice
pentru construcții, scăldătoare pentru păsări

(construcții metalice), panouri metalice izolante
pentru construcții, componente prefabricate
pentru construcții (metal), feronerie din
metal pentru construcții, articole metalice
utilizate în construcții, cadre de oțel pentru
construcții, elemente de construcții prefabricate
metalice, componente metalice prefabricate
pentru construcții, unități modulare pentru
construcții (metalice), ancore metalice utilizate
în construcții, materiale metalice refractare
pentru construcții, foi de oțel pentru construcții,
ornamente din metal pentru construcții, mulaje
din metal pentru construcții, dolii din metal
pentru construcții, frize (elemente metalice
pentru construcții), articole metalice folosite
în construcții, intradosuri (materiale metalice
de construcții), adăposturi (structuri metalice)
pentru construcții, structuri de construcții, din
metal, scări din metal pentru construcții,
feronerie arhitecturală utilizată în construcții,
eșafodaje din metal pentru construcții, eșafodaje
metalice folosite la construcții, căptușeli metalice
pentru pereți (construcții), muluri din metal
pentru construcții, fontă pentru utilizare în
construcții, cadre arcuite (metalice) utilizate
în construcții, elemente prefabricate din metal
pentru construcții, materiale metalice de întărire
pentru construcții, panouri (rame metalice)
folosite în construcții, structuri de construcții
mobile din metal, construcții (portabile) din
metal pentru toalete, cadre structurale din metal
pentru construcții, grile de ventilație (metalice)
pentru construcții, structuri modulare mobile
pentru construcții (metal), dale metalice de
pardoseală pentru construcții, piese metalice
de racord (pentru construcții), marchize din
metal (materiale de construcții), grinzi din
metale comune pentru construcții, materiale
metalice pentru edificare și construcții, unități
de construcții modulare transportabile din
metal, construcții mobile confecționate în
principal din metal, seturi de asamblare
pentru construcții metalice prefabricate, plăci
metalice de căptușit pereții pentru construcții,
construcții care sunt structuri fixe din metal,
materiale de întărire din metal pentru
construcții, cârlige din metal destinate utilizării
în construcții, ferestre luminatoare (metalice)
pentru utilizare în construcții, piese turnate
din aliaje metalice pentru construcții, corniere
metalice pentru rigips (materiale de construcții),
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, materiale de construcții și elemente
din metal, reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) metalice, materiale refractare
metalice arse (material de construcții), cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
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construcții, cadre (metalice) de luminatoare
pentru utilizare în construcții, canale metalice de
fum destinate utilizării în construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, conducte de descărcare (metalice)
pentru instalații de construcții, construcții
metalice mobile (portabile) echipate cu instalații
sanitare, plăci de construcții (metalice) cu
proprietăți de izolare, componente de construcții
(metalice) sub formă de plăci, componente
de construcții din metal pentru construirea
arcadelor, construcții cu fațadă termoizolantă cu
pereți dubli (de metal), plăci din metal, profiluri
metalice cu izolare termică, profiluri metalice
pentru scopuri de izolare termică.
7. Alimentatoare pentru cazane de mașini,
cazane pentru mașini cu abur, garnituri de
cazane de mașini, canale de fum pentru cazane
de mașini, țevi pentru cazane de încălzit (organe
de mașini), cazane de abur pentru producerea
aburului (piese pentru mașini), cazane de aburi
pentru producere de energie, altele decât pentru
vehicule terestre, stații cu generator electric,
mașini pentru construcții de drumuri, mașini
de ridicat folosite în construcții, clești hidraulici
(piese de mașini de construcții), vehicule de
construcții, altele decât cele folosite în scopul
de transport, mașini pentru înlăturarea rapidă a
straturilor protectoare și a resturilor de adezivi
sau spumă de pe suprafețele de ipsos sau
ciment, radiatoare (de răcire) pentru motoare,
vase de expansiune (piese de radiatoare de
răcire pentru vehicule), mașini de purificare de
tip ciclon pentru fluide de răcire, separator de
vapori de ulei, schimbătoare de căldură lichid-
vapori, condensatoare de vapori (organe de
mașini), pompe pentru extragerea de vapori
(mașini), mașini pentru depunere în fază de
vapori, motoare cu variație a presiunii de vapori.
11. Cazane de încălzire, cazane electrice,
cazane industriale, cazane (boilere) pentru
cuptoare, cazane pentru încălzire centrală,
cazane pentru încălzirea aerului, alimentatoare
pentru cazane de încălzire, cazane pentru
sistemele de încălzire, cazane pentru instalații
de încălzit, țevi pentru cazane de încălzire,
cazane de încălzire cu gaz, arzătoare pentru
arderea gazului în cazane, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, arzătoare pentru
arderea uleiului în cazane, cazane, altele decât
componentele de mașini, cazane pe gaz (altele
decât cele pentru mașini), cazane pe gaz pentru
instalații de încălzire centrală, cazane de abur,
altele decât componentele de mașini, cazane cu
apă caldă pentru fabricarea de băuturi, cazane

pe gaz pentru încălzirea bazinelor de înot,
cazane pe gaz pentru sistemele de apă caldă
menajeră, cazane sub formă de componente
pentru instalații centrale de încălzire, cazane pe
gaz pentru sistemele de încălzire centrală de
uz domestic, cazane cu abur pentru generarea
vaporilor (altele decât componentele de mașini),
cazane cu sisteme de scurgere adaptate
special pentru încălzitoare de apă pentru a
proteja împotriva condensului, scurgerilor și
deversării, toalete pentru a fi încorporate în
construcții portabile, instalații sanitare, instalații
pentru dezumidificare, instalații de congelare,
instalații de încălzire, instalații pentru evaporare,
instalații de aerisire, instalații sanitare electrice,
instalații pentru umidificare, vane (instalații
sanitare), instalații de ventilare, instalații de
baie, instalații pentru toalete, instalații sanitare
portabile, instalații de răcire, instalații de
canalizare, instalații pentru arderea gazelor,
instalații de încălzire industriale, instalații de
ventilare industriale, conducte pentru instalații
sanitare, instalații de extragere (ventilație),
instalații pentru purificarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații de încălzire
centrală, instalații pentru recircularea aerului,
instalații pentru producerea aburului, instalații
pentru încălzirea aerului, instalații pentru
purificarea apei, instalații pentru colectarea
gazelor, instalații pentru congelarea aerului,
instalații de încălzire solară, instalații industriale
pentru uscare, filtre pentru instalații industriale,
instalații de iluminat electrice, instalații sanitare
și de baie și accesorii pentru instalații, instalații
de încălzire pe gaz, instalații de climatizare
pentru vehicule, instalații pentru răcirea apei
potabile, instalații pentru purificarea apelor
reziduale, instalații de încălzire cu gaz, aparate
și instalații de uscare, instalații de răcire
pentru gaz, instalații de iluminat de urgență,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
instalații de încălzire, instalații de filtrare a
aerului, instalații de filtrare de aer, instalații
de dedurizare a apei, instalații de desalinizare
a apei, instalații pentru răcirea apei, instalații
centralizate de aer condiționat, instalații de
epurare a gazelor, instalații de încălzire prin
pardoseală, aparate și instalații pentru răcire,
instalații de furnizare a apei, instalații de tratare
a apei, instalații de filtrare a apei, instalații de
climatizare a aerului, instalații de condiționare
a aerului, aparate și instalații de ventilație, filtre
de apă (instalații) pentru agricultură, instalații
de ventilare pentru vehicule (climatizare),
instalații de iluminat pentru vehicule aeriene,
instalații de încălzire de uz industrial, instalații
de purificare pentru ape reziduale, instalații
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pentru controlul fluxului de gaze, instalații
pentru recuperarea căldurii de aer, instalații
de încălzire cu circuit închis, sisteme de
control (valve termostatice) pentru instalații
de încălzire, instalații sanitare, alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive pentru reglarea căldurii (supape)
sub formă de componente ale instalațiilor
de încălzire, înstalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), registre pentru
instalații de ventilație, ventilatoare electrice sub
formă de componente ale instalațiilor de aer
condiționat de uz casnic, instalații industriale de
răcire, echipament pentru răcire și înghețare,
instalații de răcire care fac parte din instalațiile
de răcire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de epurare a apei reziduale,
plăci încălzitoare, plăci pentru refrigerare,
aparate pentru răcire, condensatoare de răcire,
evaporatoare pentru răcire, domuri pentru răcire,
instalații de răcire, aparate de răcire electrice,
instalații industriale de răcire, dispozitive pentru
răcirea aerului, instalații pentru răcirea apei,
aparate de răcire pentru matrițe, instalații de
răcire pentru gaz, instalații de răcire pentru
congelare, instalații de răcire pentru fluide,
rezervoare de răcire pentru cuptoare, camere de
răcire pentru depozitare, bacuri de răcire pentru
cuptoare, bacuri de răcire pentru cuptoare,
sisteme de răcire pentru automobile, uscătoare
pentru sisteme de răcire, aparate și instalații
pentru răcire, vaporizatoare faciale (saune),
echipamente pentru instalații de produs vapori,
aparate pentru încălzire cu vapori de uz
industrial, lămpi uv cu halogen pentru vapori
de metale, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirea răspândirii
vaporilor, ventilatoare folosite în caz de incendiu
pentru evacuarea vaporilor, colectoare termice
solare (încălzire), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală.
17. Materiale împotriva radierii căldurii în
cazane, cofraje din cauciuc folosite la producția
de borduri pentru alei, cofraje din cauciuc folosite
la producția de pavele de piatră, cofraje din
cauciuc folosite la producția de pavele de piatră
decorative, izolații pentru construcții, materiale
izolante pentru construcții, plăci de izolare fonică
pentru construcții, compoziții izolante contra
umidității în construcții, agenți de etanșare pentru

industria construcțiilor, folie poliuretanică folosită
ca izolație pentru construcții, izolație cu spumă
pentru clădiri și construcții, lână minerală folosită
ca izolant în construcții, materiale de etanșare
pentru îmbinări în construcții, agenți de etanșare
folosiți în industria construcțiilor, material de
izolare folosit în sectorul construcțiilor navale,
materiale de izolație din fibră de sticlă destinate
utilizării în construcții, benzi de etanșare
din mastic bituminos metalizate (altele decât
cele pentru construcții), acoperire din plastic
destinată utilizării în industria de construcții
ca barieră antivapori, materiale pentru izolație
fonică din lână de piatră (care nu sunt folosite
în construcții), spumă poliamidică, spumă
poliuretanică (semifabricat), spumă poliuretanică
pentru izolare, spumă folosită la insonorizare,
spumă turnată pentru ambalare, spumă folosită
ca ecran termic, spumă utilizată ca izolator
termic, cauciuc sub formă de spumă, spumă
utilizată ca izolator fonic, spumă poliuretanică
sub formă de blocuri, spumă folosită ca
garnituri pentru compartimentele motoarelor,
spumă de silicon folosită ca izolație termică,
spumă de ambalat sub formă de foi, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri pentru
izolare, spumă de silicon folosită ca ecran
împotriva încălzirii, învelișuri din spumă folosite
ca izolație pentru clădiri, spumă de poliuretan
cu densitate mică pentru izolare, materiale
de izolare fabricate din spumă de polietilenă,
materiale de izolare fabricate din spumă de
poliuretan, spumă de poliuretan de mică
densitate pentru ambalat, spumă poliuretanică
sub formă de profiluri folosite în fabricație, folii din
spumă poliuretanică folosite ca izolație pentru
clădiri, produse stratificate care conțin spumă
poliamidă pentru izolare termică, materiale
de spumă plastică utilizate în procesul de
fabricație, spumă sub formă de blocuri folosite la
izolare termică, produse stratificate care conțin
spumă poliamidă pentru izolare acustică, rășină
sintetică din polietilenă (semiprelucrată) pentru
mulaje din spumă, izolație cu spumă destinată
utilizării în edificare și construcție, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri, folosită
la aranjamente florale, spumă poliuretanică
sub formă de benzi pentru utilizare în
producție, produse stratificate care conțin spumă
poliamidă folosite ca produse de ignifugare,
izolații ignifuge, poliester (izolație), izolatori
electrici, compuși izolatori, izolatori acustici,
dielectrice (izolatoare), foi izolatoare, materiale
izolatoare, benzi izolatoare, conducte izolate
nemetalice, învelișuri industriale (izolație), pâslă
pentru izolații, izolație pentru țevi, izolații
pentru aeronave, fibre pentru izolație, conducte
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izolatoare nemetalice, bandă adezivă izolatoare,
izolatoare pentru cabluri, benzi adezive
izolatoare, bandă izolatoare adezivă, suporturi
pentru țevi izolate, cauciuc pentru izolație
fonică, material izolator pentru acoperișuri,
materiale pentru izolație fonică, izolații acustice
pentru clădiri, materiale de izolație acustică,
izolatori din ciment fibros, izolatori electrici din
ceramică, manșoane izolatoare pentru boilere,
izolatoare pentru conducte electrice, panouri
izolate rezistente la foc, plăci fonoabsorbante,
plăci izolante, plăci acustice, dispozitive de
etanșare pentru repararea scurgerilor din
sistemele de răcire a apei, materiale de
etanșare elastomerice impermeabile la vapori,
materiale de izolare termică, materiale pentru
izolare termică, dispozitive de izolare pentru
conductivitate termică, acoperiri pentru izolare
termică pentru centrale industriale, materiale de
izolație termică, nu pentru clădiri, plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare termică, izolații
cu funcții de etanșare pentru protecție termică,
izolații din material sintetic pentru protecția
termică a conexiunilor, izolații din material
sintetic pentru protecția termică a conductelor,
acoperiri pentru izolare termică pentru cilindrii cu
apă fierbinte.
19. Cofraje (nemetalice), cofraje pentru beton,
nemetalice, cofraje realizate din lemn, cofraje
nemetalice pentru utilizarea în construcții,
construcții nemetalice, pâslă pentru construcții,
sticlă pentru construcții, marchize nemetalice
(construcții), sticlă izolantă (construcții), dolii
nemetalice (construcții), lemn pentru construcții,
hale (construcții nemetalice), construcții
nemetalice prefabricate, construcții prefabricate
nemetalice, acoperiri nemetalice (construcții),
olivină pentru construcții, gresie pentru
construcții, voliere nemetalice (construcții), nisip
pentru construcții, carton pentru construcții,
construcții transportabile, nemetalice, mozaicuri
pentru construcții, construcții din lemn,
piscine (construcții nemetalice), ciment pentru
construcții, furnire pentru construcții, patinoare
(construcții) nemetalice, smoală pentru
construcții, benzi gudronate (construcții), prundiș
pentru construcții, piatră de construcții, sticlă
de construcții, cherestea pentru construcții,
construcții modulare nemetalice, mortar pentru
construcții, hârtie pentru construcții, sticlă
temperată pentru construcții, construcții pentru
animale (nemetalice), panouri nemetalice
pentru construcții, tuburi rigide nemetalice
(construcții), lemn folosit în construcții, scânduri
(lemn de construcții), sticlă întărită pentru
construcții, sticlă armată pentru construcții,
sticlă plată pentru construcții, zgură (materiale

de construcții), plăci fibrolemnoase pentru
construcții, grinzi nemetalice pentru construcții,
nisip folosit în construcții, nisip folosit
la construcții, produse bituminoase pentru
construcții, sticlă transparentă pentru construcții,
sticlă flotată pentru construcții, materiale de
construcții nemetalice, dale nemetalice pentru
construcții, bușteni (materiale de construcții),
construcții portabile din lemn, chesoane pentru
construcții subacvatice, lambriuri nemetalice
pentru construcții, rigle (nemetalice) pentru
construcții, marmură (materiale de construcții),
benzi gudronate pentru construcții, siliciu
folosit în construcții, lonjeroane (nemetalice)
pentru construcții, geosaltele anti-eroziune
(construcții), hârtie impermeabilă pentru
construcții, sticlă decorativă (pentru construcții),
tencuieli (materiale de construcții), armături
nemetalice pentru construcții, piloni nemetalici
pentru construcții, minerale folosite în construcții,
minerale folosite la construcții, cornișe
nemetalice pentru construcții, sticlă luminoasă
pentru construcții, plută aglomerată pentru
construcții, sticlă emailată, pentru construcții,
coloane nemetalice pentru construcții, sticlă
plană pentru construcții, sticlă laminată colorată
(pentru construcții), plastic spongios folosit
în construcții, sticlă plană modificată (pentru
construcții), elemente nemetalice prefabricate
pentru construcții, sticlă antiefracție folosită
în construcții, sticlă securizată folosită în
construcții, articole din ceramică pentru
construcții, foi din sticlă pentru construcții,
elemente nemetalice fabricate pentru construcții,
cărămizi din sticlă pentru construcții, hârtie
cerată folosită în construcții, grinzi (nemetalice)
folosite în construcții, mortar de ciment pentru
construcții, materiale pentru controlul eroziunii
(construcții), unități modulare pentru construcții
nemetalice, mortar adeziv folosit în construcții,
mortar de legătură pentru construcții, plăci de
plastic pentru construcții, secțiuni prefabricate
nemetalice de construcții, construcții cu
sistem cocă (nemetalice), ornamente pentru
cornișe (construcții) nemetalice, plăci laminate
nemetalice pentru construcții, blocuri de
sticlă pentru construcții, carton impermeabil
utilizat în construcții, ranforsare structurală
(nemetalică) pentru construcții, grilaje din sticlă
pentru construcții, sticlă plată laminată (pentru
construcții), profile structurale nemetalice pentru
construcții, structuri și construcții nemetalice
transportabile, țevi din ciment pentru construcții,
căptușeli nemetalice pentru pereți (construcții),
sticlă pentru geamuri pentru construcții, sticlă
arhitecturală (ferestre) pentru construcții, sticlă
arhitecturală armată pentru construcții, vată de
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sticlă pentru construcții, plăci fibrolemnoase
(materiale de construcții), var hidratat utilizat
în construcții, praf de sticlă pentru construcții,
materiale de constructii, din lemn, suporturi
(console) nemetalice pentru construcții, compuși
pentru fundații folosiți în construcții, compuși
pentru tencuială utilizați în construcții, materiale
de construcții din materiale plastice, elemente
de fațadă nemetalice pentru construcții,
materiale laminate nemetalice folosite în
construcții, materiale plastice expandate folosite
în construcții, placă din paie (materiale de
construcții), construcții (nemetalice) pentru
includerea toaletelor portabile, grile de ventilație
(nemetalice) pentru construcții, sticlă ignifugă
pentru utilizare în construcții, panouri din fibră
utilizate în construcții, panouri din polistiren
utilizate în construcții, carton bitumat (pentru
utilizarea în construcții), panouri din plastic
utilizate în construcții, minerale nemetalice
pentru clădiri sau construcții, plăci de
sticlă folosite în construcții, panouri ignifuge
(nemetalice) folosite în construcții, materiale
nemetalice țesute folosite în construcții, sticlă
cu tentă folosită în construcții, ghips cu
întărire rapidă pentru construcții, panouri
vitrate (cadre nemetalice) pentru construcții,
emulsii de latex-bitum pentru construcții, plăci
aglomerate pentru utilizare în construcții,
materiale de construcții nemetalice pentru
nivelare, elemente prefabricate de construcții,
din beton, plăci de ipsos folosite în construcții,
elemente structurale (nemetalice) folosite în
construcții, carton din pastă de lemn (construcții),
materiale plastice transparente folosite în
construcții, materiale de construcții din fibre
minerale, construcții (nemetalice) sub formă
de cabine, panouri de conexiune pentru
construcții (nemetalice), placaje de piatră
(materiale de construcții), armături nemetalice
de pereți, pentru construcții, sticlă arhitecturală
cu model pentru construcții, capre nemetalice
destinate utilizării în construcții, materiale, nu
din metal, pentru construcții, granule minerale
utilizate în industria construcțiilor, compoziții
de tencuială pentru utilizare în construcții,
scânduri din materiale nemetalice utilizate
în construcții, compuși pe bază de bitum
pentru construcții, conducte îmbinate pre-izolate
(nemetalice) pentru construcții, dibluri de fixare
(nemetalice) folosite la construcții, materiale
de fundație (nemetalice) folosite în construcții,
paravane nemetalice folosite ca materiale
de construcții, componente de construcții din
imitație de lemn, materiale de etanșare ignifuge
folosite în construcții, panouri transparente
din plastic folosite în construcții, materiale de

stabilizare (nemetalice) folosite la construcții,
materiale de construcții nemetalice cu proprietăți
acustice, materiale de construcții pe bază
de bitum, carton din pastă de lemn pentru
construcții, pelicule din plastic pentru utilizare în
construcții, canale de fum (nemetalice) folosite în
construcții, sticlă pentru izolare termică folosită în
construcții, materiale din sticlă laminată folosite
în construcții, reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) nemetalice, plăci nemetalice
pentru fațade folosite în construcții, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, sticlă cu absorbție de infraroșii pentru
construcții, panouri din plăci aglomerate ignifuge
folosite în construcții, componente de construcții
din mortar de ciment armat, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
panouri translucide realizate din materiale
plastice pentru construcții, sticlă reflectorizantă
cu raze infraroșii folosită în construcții, produse
de tâmplărie din cherestea utilizate în construcții,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, construcții nemetalice portabile
care încorporează instalații pentru toalete,
beton industrial folosit la lucrările de construcții
civile, țevi de deversare (nemetalice) pentru
instalații de construcții, construcții portabile
(nemetalice) care încorporează instalații pentru
bucătării, materiale de construcții confecționate
din fibre de piatră, materiale, nu din metal,
pentru edificare și construcții, cadre sub
formă de arcadă (nemetalice) utilizate în
construcții, panouri de construcții realizate din
lemn și rășini hidroizolante, sticlă laminată
pentru construcții cu conductori electrici subțiri
încorporați, plasă de armătură realizată din
fibre textile pentru construcții, rosturi de dilatație
din materiale nemetalice folosite în construcții,
panouri rezistente la foc nemetalice pentru
folosire în construcții, ciment sub formă de
produs finit, folosit în construcții, materiale
de stabilizare nemetalice (geotextile) pentru
utilizarea în construcții, materiale de protecție
la incendiu nemetalice utilizate în construcții,
folii sau geotextile pentru controlarea eroziunii,
folosite în construcții, sticlă laminată pentru
construcții care conține o peliculă cu cristale
lichide, materiale textile nețesute realizate din
fibre sintetice destinate utilizării în industria
construcțiilor, materiale de construcții din beton
armat cu materiale plastice și fibră de sticlă,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, materiale și
elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din smoală, gudron, bitum sau asfalt, materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
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din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
sticlă izolatoare, țevi izolate (nemetalice) pentru
apă, plăci ceramice, plăci aglomerate, plăci
fibrolemnoase, plăci din fibre, plăci de beton,
plăci din ghips, plăci de ghips, plăci de lemn, plăci
din lemn, plăci pentru pavaje, plăci de pavaj,
plăci translucide (nemetalice), sticlă pentru
protecție termică pentru clădiri.
37. Curățare de cazane, instalare de cazane,
instalarea, repararea și întreținerea tuburilor de
cazane, întreținere și reparații de cazane pe
combustibil solid, ridicarea de cofraje glisante,
ridicarea de cofraje verticale, instalare de
cofraje pentru betonare, executare de cofraje
pentru construcții, instalare de cofraje izolante
pentru beton, executare de cofraje pentru
construcții civile, instalare de sisteme de cofraj
pentru beton, executare de cofraje pentru
restaurări și întreținere, construirea de structuri
de beton armat cu ajutorul cofrajelor glisante și
ascendente, construcții civile, construcții rutiere,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții
de terase, consultații pentru construcții,
edificare construcții prefabricate, demolări
de construcții, construcții de oleoducte,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de cheiuri, construcții de pridvoare,
reparații de construcții, reparații în construcții,
construcții de infrastructură, servicii de
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), supravegherea construcțiilor
submarine, construcții civile privind irigațiile,
construcții de decoruri scenografice, construcții
de puțuri subterane, lucrări de etanșeizare
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
curățarea terenurilor pentru construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții civile, pregătirea terenului pentru
construcții, clădiri și construcții subacvatice,
servicii de construcții hidraulice, demolare de
construcții civile, construcții pentru infrastructura
aeronautică, construcții de infrastructură civilă,
construcții pentru infrastructură feroviară,
construcții de mașini grele, construcții
pe uscat (onshore), construcții de clădiri
instituționale, construcții de infrastructură
energetică, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, supervizarea
construcțiilor pe șantier, informații în domeniul
construcțiilor, lucrări de reparații în construcții,
construcții, instalații și reparații subacvatice,
informații în materie de construcții, servicii de
construcții de clădiri, construcții de diguri sparge-
val, construcții de platforme pentru prospecțiune,
servicii de management în construcții, construcții
de conducte pentru prospecțiune, închirieri de

utilaje pentru construcții, construcții și reparații
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), închiriere de echipamente de
construcții, construcții pe platforme maritime
(offshore), instalare de schele pentru construcții,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de bazine de înot, construcții și
demolări de clădiri, repararea construcțiilor
deteriorate de păsări, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, instalare de
elemente fabricate de construcții, lucrări de
construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de structuri temporare, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
construcții de instalații de stocare subterană,
instalare de schele pentru construcții civile,
construcții de instalații de energie geotermală,
ridicare de construcții structurale din oțel,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de binefacere în materie de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de
cablare, construcții de drumuri pe bază de
comandă, servicii de construcții subacvatice
de inginerie civilă, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, instalare
de structuri de construcții cu sticlă, construcții
de poduri pe bază de comandă, informații
privind închirierea de echipament pentru
construcții, construcții de fabrici pe bază
de comandă, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), sudură de structuri din
oțel pentru construcții, construcții de instalații
comunitare de încălzire geotermală, construcții
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
transport cu troliul de clădiri și construcții,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, lucrări
de construcții subterane legate de cablajele
electrice, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, servicii
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de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), lucrări de construcții
subterane cu privire la conducte, servicii
ale geamgiilor pentru vehicule folosite în
construcții, lucrări de construcții subterane legate
de instalații sanitare, furnizare de informații
privind construcții folosind mijloace electronice,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, ridicare de construcții
temporare pentru evenimente în aer liber,
reparații sau întreținere de mașini și aparate
pentru construcții, servicii de cămășuială pentru
repararea instalațiilor de construcții industriale,
servicii de cămășuială pentru întreținerea
instalațiilor de construcții industriale, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții de echipamente de
apărare pentru nave, servicii de cămășuială
pentru repararea instalațiilor de construcții
marine, furnizare de informații pentru construcții,
referitoare la lucrări publice, închiriere de aparate
de ridicat destinate utilizării în construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, închiriere de platforme de lucru
elevatoare destinate utilizării în construcții,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală
de alimentare cu apă, lucrări de construcții
subterane legate de conductele de alimentare
cu gaz, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu gaz,
construcții de inginerie civilă pentru prevenirea
inundării terenului din cauza viiturilor, lucrări
de construcții subterane legate de țevile de
alimentare cu apă, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, supravegherea pe
șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă, construcții de inginerie civilă
referitoare la prevenirea inundării clădirilor
prin revărsarea apei, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, transport
cu troliul de mașini în legătură cu instalații,
reparații și construcții, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, servicii de instalare și de
reparații, instalare de echipamente hidraulice,
servicii de construcții hidraulice, recondiționarea

ambreiajelor pentru camioane hidraulice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
hidraulice, servicii consultative privind instalarea
de echipamente hidraulice, servicii de asistență
în domeniul fisurare hidraulică, întreținere
și reparații de sisteme de încorporează
furtunuri care conduc fluide, servicii de
pompare a fluidelor, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, închiriere de capsatoare
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare peumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare
de garnituri pentru încuietori, întreținere și
reparații de componente și garnituri pentru
clădiri, montarea izolației la țevi, instalare de
materiale izolatoare, servicii consultative privind
instalarea de aparate de încălzire și de răcire,
reparare și întreținere de sisteme pentru răcirea
vehiculelor cu motor, reparare de aparate de
producere de vapori, izolare termică a clădirilor,
reparații sau întreținere de centrale termice,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere și reparare de instalații termice solare.

───────
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(210) M 2022 05527
(151) 12/08/2022
(732) CARREFOUR (SOCIÉTÉ

ANONYME), 93 AVENUE DE
PARIS, MASSY, 91300, FRANȚA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Carrefour voiaj

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.07.25

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

clase:
39. Transport, organizare de călătorii, furnizarea
de informații in domeniul transportului, în special
transport aerian, călătorii și turism, servicii de
agentie de calatorie si turism, rezervare de
locuri de călătorie, organizare de croaziere,
excursii, vizitarea obiectivelor turistice, închiriere
de vehicule, planificarea rutelor (organizarea
călătoriei), servicii logistice legate de transportul
de pasageri.
41. Organizare de activităţi de agrement,
sportive şi culturale, servicii de bilete și
rezervare, inclusiv servicii de bilete și rezervare
online pentru divertisment și recreere, servicii
de informare referitoare la cultură, sport și
divertisment.
43. Servicii de catering (alimente), cazare
temporara, servicii hoteliere, rezervari la hotel,
de spatii de cazare temporara si de restaurant.

───────

(210) M 2022 05529
(151) 12/08/2022
(732) ACUMȘTIU S.R.L., STR. SOLD.

STEFAN SIMION NR. 9, ET. 2 SI
3, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NEAGU LAURA, STR. ION CREANGA
NR. 11-13, ET. 2, AP. 5, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SUPER AGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri uleiuri esențiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, săpunuri, apa de toaleta,
antiperspirante, cosmetice, truse cosmetice,
creme cosmetice, creme cosmetice pentru
ingrijirea pielii, cosmetice pentru copii, lotiuni
pentru par, extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, rujuri, lotiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, machiaje,
preparate pentru ingrijirea unghiilor, preparate
fitocosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respiratiei, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinților, preparate
de albire si alte substanțe de spalare, preparate
de curatare, lustruire, degresare, abrazive,
detergenti.
5. Preparate farmaceutice medicale si
veterinare, suplimente dietetice de uz uman si
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veterinar, dezinfectanti, plasturi, materiale de
pansat, alimente si băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), ape minerale pentru scopuri
medicinale, uleiuri medicinale, suplimente
nutritive, apa termala, șervetele impregnate
cu lotiuni farmaceutice, preparate pe bază de
vitamine, plasturi cu vitamine.
14. Bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii, cutii
de bijuterii, metale pretioase, ceasornice si
instrumente de măsurare a timpului.
16. Albume, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, carti, cutii din hârtie sau carton, carduri/
cartele, cataloage, plicuri, fluturași publicitari,
reviste, publicații periodice, ziare, agende,
broșuri, hârtie, fotografii, ilustrații, placarde din
hârtie sau carton, postere, carti poștale, felicitări,
publicații tipărite, hârtie de impachetat, hârtie de
ambalat.
24. Textile si înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textile sau plastic,
lenjerii de pat, prosoape.
25. Articole de imbracaminte, incaltaminte si
pentru acoperirea capului, si in special: ghete,
sorturi, cravate, pantaloni, fulare, sandale,
păpuși, halate, casti de baie, slipuri de baie,
costume de baie, imbracaminte pentru plaja,
pantofi pentru plaja, curele (imbracaminte),
berete, saluri, corsaje (lenjerie), cizme, cizme
pentru sporturi, lenjerie de corp, pantaloni
de călărie pentru purtare, caschete, șepci,
imbracaminte, imbracaminte pentru sporturi,
imbracaminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, gulere (imbracaminte),
combinezoane (imbracaminte), mansoane/
mansete, imbracaminte pentru cicliști, gulere
detașabile, rochii, capoate, aparatori pentru
urechi, espadrile, veste de pescuit, ghete/pantofi
de fotbal, saci pentru picioare, incaltaminte,
cape de blana, blanuri (imbracaminte),
trenciuri (imbracaminte), galoși, jartiere, mănuși
(imbracaminte), cizmulite, pălării, bentite
(imbracaminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, sosete, protecții de calcai pentru
incaltaminte, glugi, cioraparie, jachete, jersee,
uniforme de judo, rochii, pulovere, chimonouri,
uniforme de karate, tricotaje, cizme din dantele,
trusouri pentru copii, egari, jambiere, costume
de gimnastica/balet, uniforme, costume de bal
mascat pălării mânuși, imbracaminte pentru
motociclisti, eșarfe, imbracaminte din latex,
articole de imbracaminte cu protecție solara,
imbracaminte cu led uri incorporate, cravate,
imbracaminte de strada, salopete, paltoane,
pardesie, jachete, pelerine, mantale, batiste,
căptușeli, poncouri, pijamale, sariuri, panglici,

camasi, pantofi, bocanci de schi, mânuși de
schi, fuste, pantaloni, bonete, masti de somn
papuci, bretele, sosete, branturi, articole sport de
imbracaminte incaltaminte si pentru acoperirea
capului, costume, lenjerie de corp care absoarbe
transpirația, hanorace, tricori, bluze camasi,
jobene, turbane, desuri, veste, imbracaminte
impermeabila, costume de neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Articole si echipamente sportive,
echipamente de gimnastica, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncționale
de fitness, corzi, mingi pentru fitness, aparate
pentru exerciții fizice, jucării, huse pentru
echipamente sportive, jocuri, obiecte de
divertisment.
29. Carne, peste, păsări de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
30. Preparate din cereale, gustări pe baza de
cereale, suplimente alimentare nutritive, proteine
si suplimente nutriționale pentru consumul
uman, înlocuitori de cafea, batoane energizante.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi sportive bogate in proteine, băuturi
izotonice, sucuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
managementul, organizarea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online si offline in legătură cu: produse de
imbracaminte, produse de incaltaminte, produse
care servesc la acoperirea capului, produse din
piele si imitatie din piele, blanuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole si echipamente
sportive, textile, lenjerie de uz casnic, ceasuri,
bijuterii, produse cosmetice si de infrumusetare,
produse de parfumerie, produse farmaceutice
medicale si veterinare, produse de hârtie,
carton si articole fabricate din aceste materiale,
produse alimentare, suplimente alimentare,
băuturi nealcoolice, băuturi sportive bogate in
proteine.
38. Furnizarea de mijloace de comunicare
prin bloguri online, furnizarea de forumuri
online, furnizarea de spatii virtuale pentru
discuții, servicii de teleconferinta, servicii de
videoconferinta, servicii de telecomunicații.
39. Furnizarea de consiliere si informații,
inclusiv prin mijloace electronice, cu privire la
calatorii, servicii de rezervări pentru turism si
transport.
41. Servicii educaționale, furnizarea de instruire
si divertisment, activitati sportive si culturale,
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transfer de cunoștințe de afaceri si know-
how (training), desfasurarea de evenimente de
divertisment.
43. Furnizarea de informații despre alimente
si bauturi, furnizarea de informatii si consiliere
cu privire la prepararea mancarii, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de cazare
temporara, pensiuni pentru animale.
44. Consiliere in domeniul sanatatii, consiliere,
inclusiv prin mijloace electronice, in domeniul
serviciilor de frumusețe, furnizarea de informații
si sfaturi, inclusiv prin mijloace electronice,
privind nutriția si dieta, servicii de telemedicina,
serviciu de centru de sanatate, servicii
referitoare la grădinărit, design peisagistic,
servicii de medicina alternativa, ingrijirea
animalelor, servicii de saloane de infrumusetare,
îngrijirea sanatatii, consiliere, inclusiv prin
mijloace electronice, in domeniul sanatatii,
manichiura, masaj, servicii medicale clinice,
ingrijire medicala, ingrijire paliativa, fizioterapie,
acupunctura.
45. Servicii de rețele de socializare online,
consultanta in definirea garderobei personale,
planificarea si organizarea ceremoniilor de
nunta, consultanta spirituala, servicii de
astrologie, serviciii de cumpărături personale
pentru terti, servicii de concierge, servicii
furnizate persoanelor fizice legate de
evenimente sociale, servicii de investigații
si supraveghere referitoare la siguranța
persoanelor si securitatea bunurilor, consiliere
si informări, inclusiv prin mijloace electronice cu
privire la moda, servicii de consigliere, inclusiv
prin mijloace electronice, in materie de moda.

───────

(210) M 2022 05530
(151) 12/08/2022
(732) IZZI KARTING, STR. PRINCIPALA,

NR. 811, CAMERA 1, JUDETUL
SUCEAVA, SAT ILISESTI,
COMUNA ILISESTI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

IZZI KARTING for
friends, for fun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.15

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de promovare de competiţii şi evenimente
sportive, promovare de produse şi servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice şi băuturi nealcoolice, consiliere
de afaceri privind francizarea de resturante,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
şi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive.
39. Închiriere de automobile, închiriere de
automobile-caravană, închirierea de automobile
de curse, servicii de rezervare pentru închiriere
de automobile, furnizare de informații referitoare
la automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului.
41. Educaţie, organizarea activităţii sportive
de automobilism şi karting, antrenări pentru
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competiţii automobilistice (instruire), servicii de
divertisment furnizate la circuite de curse
de maşini, organizare de curse de maşini,
organizare de competiţii recreative, servicii
de formare în materie de pilotaj (instruire),
instruire în domeniul pilotajului, instruire pentru
antrenamentul în circuit, organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive, furnizare de
instalaţii de antrenament pentru curse cu
obstacole, servicii de agrement, formare pentru
şoferi de curse, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, şcoală de
karting (instruire).

───────

(210) M 2022 05532
(151) 12/08/2022
(732) TEA KING BEVERAGE SRL,

STR. BABA NOVAC NR. 19A, SC.
2, ET. 11, AP. 104, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KISS TEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.13; 02.09.08

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

clase:
30. Ceai, mate (ceai), chai (ceai), ceai negru
(ceai englezesc), ceai verde, ceai oolong (ceai
chinezesc), ceai rooibos, ceai instant, ceai
negru, ceai darjeeling, ceai alb, ceai tieguanyin,
ceai galben, ceai fermentat, frunze de ceai, ceai
pentru infuzii, ceai ginseng (insamcha), arome
din ceai, ceai de salvie, ceai de oolong, înlocuitori
de ceai, ceai de ginseng, extracte de ceai, ceai
lapsong souchong, pliculețe de ceai, amestecuri

de ceai, ceai verde japonez, ceai de iasomie,
ceai earl grey, esențe de ceai, ceai de rozmarin,
ceai de ghimbir, ceai de yuzu, ceai fără teină,
ceai de măceșe, ceai de mușețel, ceai de mentă,
ceai de hrișcă, ceai verde instant, ceai alb
instant, ceai negru instant, ceai oolong instant,
ceai de tei, ceaiuri de fructe, ceaiuri cu lapte,
esențe de ceai (nemedicamentoase),
extracte de ceai (nemedicamentoase), ceai cu
gheață (nemedicamentoase), ceai de lămâie
verde, băuturi din ceai nemedicinale,
ceai de crizanteme (gukhwacha), ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de ginseng roșu,
ceai din alge kelp, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceai din
frunze de orz, yerba mate (ceai sud-american),
ceai vândut în vrac (nemedicamentos),
ceai de lotus alb (baengnyeoncha), ceai de
caise asiatice (maesilcha), ceai de goji chinezesc
(gugijacha), amestecuri de pulberi de ceai, ceai
din orez brun prăjit, ceaiuri (nemedicinale) care
conțin lămâie, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceai fără teină îndulcit cu îndulcitori,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
ceai din rădăcină de brusture (wooungcha),
ceai de orz prăjit (mugi-cha), preparate aromate
pentru prepararea ceaiurilor nemedicinale, ceai
(nemedicinal) care conține frunze de merișor,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
pliculețe de ceai (nu pentru uz medicinal),
ceai (nemedicinal) care conține extracte de
merișor, ceai ambalat (altele decât pentru uz
medicinal), ceai din fructe (nu pentru uz medical),
ceaiuri cu aromă de fructe (nu medicinale),
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
ceai (nemedicinal) care constă în frunze de
merișor, înlocuitori de ceai (altele decât pentru
uz medicinal), ceai (nemedicinal) care constă
în extracte de merișor, ceai instant (altul decât
cel pentru uz medicinal), ceai de iasomie, altele
decât pentru uz medicinal, ceai din orz uscat
cu coajă (mugi-cha), yuja-cha (ceai corean cu
lămâie și miere), ceaiuri aromate (altele decât
cele pentru uz medicinal), ceai aromat din
portocale (altele decât pentru uz medicinal),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai), flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, ceai cu aroma de măr
(altele decât pentru uz medicinal), ceai sub
formă de praf de varec sărat (kombu-cha), pudră
instant pentru prepararea ceaiului (alta decât cea
pentru uz medicinal), ceai de iasomie sub formă
de pliculețe, altele decât pentru uz medicinal.
32. Băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
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ceai, băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai.
43. Servicii oferite de ceainării, servicii de
ceainărie.

───────

(210) M 2022 05533
(151) 12/08/2022
(732) RAVI SILVER SRL, ȘOS.

BUCURESTI-URZICENI NR
235, BIROUL NR. 6B, JUD.
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Jungla Urbana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț on-line.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 05535
(151) 25/08/2022
(732) SECURYTAS DEFENCE SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO, BL. 131C, SC. A,
PARTER, AP. 2, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100507, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.03; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────
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(210) M 2022 05536
(151) 12/08/2022
(732) SIC MODA INDUSTRY SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 8A,
SC. 1, PARTER, AP. SP. COM.2,
JUD. HUNEDOARA, HATEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SIC MODA Industry of jewelry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.17

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

14. Bijuterii, ceasuri.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor comerciale,
servicii de prelucrare de date (lucrări de birou),
servicii de comerț cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii.

───────

(210) M 2022 05538
(151) 12/08/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VALCEA, FRANCESTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA PFA, BD.
LACUL TEI NR. 56, BL.19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, BUCURESTI, 20392,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.03

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

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

───────
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(210) M 2022 05540
(151) 12/08/2022
(732) FUNDATIA IMI PASA, STR.

DRUMUL SABARENI NR. 24-26,
SECTOR 6, SECTOR 6, ROMANIA

(540)

#WeLikeGreen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11; 24.17.25; 29.01.11

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

clase:
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 05541
(151) 12/08/2022
(732) DOT SOCIAL MEDIA SRL, STR.

GEORGE GEORGESCU, NR. 40,
SECTOR 4, ROMANIA

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

(540)

SIKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, dezinfectanți și antiseptice,
produse pentru igiena feminină, adezivi de uz
dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de sigilare
de uz dentar, ceară dentară, apă de gură
pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
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ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale
de companie, prafuri antipurici pentru
animale, otrăvuri, preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate împotriva
păduchilor, substanțe antimucegai, spirale
antițânțari, zgărzi antiparazitare pentru animale,
geluri antibacteriene, bumbac absorbant/vată
absorbantă, suplimente dietetice pe bază
de acai pudră, acaricide, acetaţi pentru
scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi
adezive pentru scopuri medicale/leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, suplimente
dietetice pe bază de albumină, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, algicide, suplimente
dietetice pe bază de alginat, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale preţioase pentru uz

stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
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celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri

medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, truse de prim
ajutor de uz casnic, truse portabile de
medicamente, faină de peşte pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice,
flori de sulf pentru scopuri farmaceutice,
hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare,
lipici pentru insectele zburătoare/adezivi
pentru prinderea insectelor, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată, adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, beţe de afumare/
pastile de afumare, preparate de afumare
pentru scopuri medicale, fungicide, acid galic
pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru
scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
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scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,

ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele pentru schimbarea
bebeluşului, de unică folosință, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
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plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, produse medicinale
pentru îngrijirea gurii, ceaiuri de slăbit de uz
medical, bandaje și plasturi medicali, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, radiu pentru scopuri medicale,
otravă pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru
scopuri medicale, hârtie indicatoare pentru
scopuri veterinare, preparate pentru reducerea
activităţii sexuale, produse rehidratante, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, remedii naturale și farmaceutice,
repelenţi pentru câini, rădăcini de rubarbă
pentru scopuri farmaceutice, lăptişor de
matcă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de lăptişor de matcă,
cauciuc pentru uz stomatologic, săruri pentru
băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, salcie pentru
scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi

chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
picături cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vată
pentru scopuri medicale, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie, spirale
antițânțari, substanțe antimucegai, preparate
pentru igienizarea aerului, pansamente.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, părţi şi accesorii
pentru vehicule pneumatice şi spaţiale, părţi
şi accesorii pentru vehicule de apă, părţi şi
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranţã pentru
automobile), lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, piese de caroserie
pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri
de frână pentru vehicule, carcase pentru
anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
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motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, organizatoare de interior pentru
vehicule, huse de scaune ajustabile, deflectoare
de vânt pentru vehicule, senzori de parcare,
petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă

de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, 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, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor/clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări
de protecţie pentru automobile, aparate şi
instalaţii de transport pe cablu, chesoane
(vehicule), drone aparate de filmat/drone
aparate de fotografiat, maşini de camping/
case mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport, vagonete de transportat oala
de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
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cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, cărucioare de pescuit, bandaje pentru
roţile de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare/saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele de copii, elevatoare cu furcă,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, maşinuţe de golf (vehicule),
cărucioare de manipulare, tetiere pentru
scaunele vehiculului, ştergătoare de faruri,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cărucioare pentru furtun, baloane cu aer
cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane/camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri, cărucioare pentru
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele

terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale
ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,
vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule
cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi/dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle/rame, huse de scaun
pentru vehicule, hamuri de siguranţă pentru
scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine de
funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare/
autocamioane de depanare pentru transport,
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tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), benzi de rulare pentru reşaparea
anvelopelor, triciclete, cărucioare/drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare
cu două roţi/cărucioare de bagaje/cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), 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, manşe de comandă pentru vehicule,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
iahturi, hamuri de siguranță pentru copii, pentru
mașină, huse adaptate pentru biciclete, huse
adaptate pentru camionete, huse adaptate
pentru motociclete, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, cărucioare acționate manual și
furgoane, scutere electrice, trotinete electrice,
motoare pentru vehicule terestre.
13. Arme și muniție, substanțe explozive
și dispozitive, altele decât armele, acetil-
nitroceluloză, pistoale cu aer comprimat (arme),
explozivi pe bază de azotat de amoniu,
muniţie, muniţie pentru armele de foc, arme
de foc de artilerie (tunuri), arme balistice/
rachete balistice, curele adaptate pentru muniţie,
focuri bengale, culate ale armelor de foc,
tunuri, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, cartuşe, perii
de curăţat armele de foc, capsule detonante,
fitile detonante pentru explozivi/fitile de amorsare
pentru explozivi, capse detonante, altele
decât jucăriile, detonatoare, dinamită, cartuşe
explozive, pulberi explozive, explozivi, aparate
pentru umplerea curelelor cu cartuşe, centuri
de muniţie pentru arme de foc automate, arme
de foc, pocnitori, artificii, platforme de tragere,
pistoale de semnalizare, semnale fonice de
ceaţă, explozive, fitile pentru explozivi, pentru

utilizare în mine, fitile pentru explozivi, afeturi
de tun (artilerie), fulmicoton/pirozilină, praf de
puşcă, mitraliere, paturi de puşcă, arme de
foc de vânătoare/arme de tir sportiv, alice
de plumb pentru vânătoare, arme automate,
amortizoare de zgomot pentru arme, pistoale
(arme), cornuri de praf de puşcă, amorse
(fitile), substanţe piroforice, produse pirotehnice,
facle de semnalizare, explozive sau pirotehnice,
revolvere, ţevi de puşcă/ţevi de armă, cutii pentru
puşti/cutii pentru arme, puşti/carabine, curele
de umăr pentru arme/banduliere pentru arme,
arme de mână (arme de foc), oglinzi de ochire
pentru arme şi puşti/oglinzi de ochire pentru
arme/oglinzi de, ochire pentru puşti, dispozitive
de ochire, altele decât lunetele de vizare, pentru
armele de foc, dispozitive de ochire, altele decât
lunetele de vizare, pentru artilerie, rachete de
semnalizare, spray-uri utilizate pentru protecţia
personală/spray-uri utilizate pentru protecţia
personală, tancuri, arme cu gaze lacrimogene,
torpile, piedică a trăgaciului pentru arme şi
puşti/gardă a trăgaciului pentru puşti, puncte de
pivotare pentru armele grele, suporturi, tocuri,
încărcătoare și cartușe pentru arme și muniție.
15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, respectiv: corzi, ancii,
cheiţe (de acordare) şi pedale pentru,
instrumente muzicale, acordeoane, cimpoaie,
balalaici (instrumente muzicale cu corzi), fluiere
din bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, kalimba,
colofoniu pentru instrumentele muzicale cu
corzi/sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe/feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane, claviaturi
pentru instrumentele muzicale, clape pentru
instrumentele muzicale, lire, mandoline, claviete,
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muştiucuri pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, cutii muzicale, surdine pentru
instrumentele muzicale/amortizoare (de sunet)
pentru instrumentele muzicale, oboaie, ocarine,
orgi, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie perforată (pentru
instrumentele muzicale mecanice), claviaturi
de pian, corzi de pian, clape de pian,
piane, pipa (chitări chinezeşti), plectre/pene
pentru instrumentele cu corzi, ancii, tobe
robotice, valize pentru instrumente muzicale,
corzi pentru instrumente muzicale, saxofoane,
sheng (instrumente de suflat chinezeşti),
stative pentru instrumentele muzicale, baghete
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
instrumente muzicale cu corzi, corzi pentru
instrumentele muzicale, suona (trompete
chinezeşti), tamburine, tam-tamuri, triunghiuri
(instrumente muzicale), tromboane, trompete,
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, viole, viori, tuburi sonore
pentru orgi, xilofoane, ţitere, aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate și instrumente electronice de muzică,
instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente de suflat, instrumente cu
percuție, baghete de dirijor.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
materiale pentru umplere și capitonare, plase,
sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare
și transport, vele, păr de animale, plase
pentru hrănirea animalelor/pentru fân, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, pungi (plicuri, săculeţi) din material
textil, pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene

pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă, saci
pentru rufe murdare, păr de cal, iută, capoc,
benzi cu bride pentru jaluzelele veneţiene/benzi
cu bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din plasă
pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă pentru
creşterea peştilor, plase de camuflaj, năvoade,
jaluzele exterioare din material textil, materiale
pentru ambalare (amortizare, umplutură), nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale
de căptuşire, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton/umplere, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, păr de porc, fibre de plastic
pentru utilizare la produsele textile, taliane,
rafie, fibră de ramie, scări de frânghie, frânghii,
nemetalice, frânghii, saci pentru transportul şi
depozitarea materialelor în vrac, pânze cu rol
de paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, rumeguş, fire din deşeuri
de mătase (deşeuri de mătase brută)/deşeuri
de mătase, alge marine pentru umpluturi, sfori
pentru legat snopi, lână de tunsoare, mătase
brută, ghemotoace de mătase, sisal, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, împletituri din paie pentru sticle/
învelitori din paie pentru sticle/ambalaje, din
paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat via,
prelate, corturi și acoperitoare neadaptate, fibre
textile, fire, nemetalice, pentru împachetare sau
legare, câlţi, sfori din hârtie, sfori pentru plase,
lână pentru capitonare (umplutură), prelate
pentru vehicule, neformate, fibre de sticlă din
siliciu pentru utilizare la produsele textile, vată
pentru filtrare, vată pentru capitonare şi de
umplutură, capete de ceară, sfoară pentru
bici, aşchii de lemn, lână de lemn, smocuri
de lână, lână tratată sau brută, benzi pentru
împachetare sau legare, nemetalice, plase
comerciale, plase de pescuit, plase de grădină,
plase pentru umbrit, prelate pentru vehicule
neajustate, copertine de pânză, acoperitoare de
genul prelatelor, corzi pentru alpinism, coliere din
plastic de uz casnic, curele nemetalice pentru
manevrarea încărcăturilor.
23. Ațe și fire, fire, fire sub formă de şnur, aţe
şi fire de nucă de cocos, aţe şi fire de bumbac,
aţe şi fire filate, aţe şi fire elastice pentru utilizare
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la produsele textile, aţe şi fire pentru broderie,
fire din fibră de sticlă pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe
şi fire de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire
de cauciuc pentru utilizare la produsele textile,
aţe şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase,
bumbac tors, benzi elastice de fibre sintetice de
uz textil, aţe şi fire toarse, lână toarsă/pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe/fire.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, finet/barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste
din material textil, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură

tricotată, etichete din material textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş
din material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături
de mătase pentru imprimarea de modele,
mătase (ţesătură), căptuşeli pentru sacii de
dormit, saci de dormit pentru bebeluşi, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu din
hârtie, protecţii pentru masă din material textil,
tafta (ţesătură), material textil, faţă (lenjerie),
feţe (huse pentru saltele), huse ajustabile
pentru capace de wc, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură), materiale
impermeabile, huse pentru mobilă, draperii,
decorațiuni de perete, lenjerie, produse textile
pentru bucătărie și masă, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile/covoare
pentru automobile, covoare/carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică/
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe/
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga,
covoare de cauciuc, saltele gimnastica, preșuri
și covoare de mașină, tapet cu efect vizual 3D,
tapete de plastic, straturi suport antiaderente,
straturi de uzură din cauciuc pentru pardoseli,
covoare, carpete și preșuri.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
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(produse de cofetărie înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci, produse
apicole, respectiv: miere, propolis/clei de albine
de uz alimentar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină
de fasole, oţet din bere, bibimbap (orez
amestecat cu legume şi carne de vită), agenţi
de legare pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
hrişcă, procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle
dulci, burritos, pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat , gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite

ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate şi tratate),
făină din boabe de porumb uscate şi tratate
(hominy), miere, sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, jiaozi, ketchup (sos), clătite kimchi,
ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse
de cofetărie )/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, biscuiţi cu malţ, extract
de malţ alimentar, malţ pentru consum uman,
maltoză, sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, marinate, marţipan, maioneză, făină
nerafinată/făină , plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, sosuri
pentru carne, usturoi mărunţit (condiment),
mentă pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă,
melasă alimentară, musli, făină de muştar,
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, şofran
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(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de cafea,
umplute, apă de flori de portocal pentru scopuri
culinare, înghețate pe băț, laptisor de matca,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, drojdie, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), înghețate și
dulciuri, prăjitură cu pâine, pâine, produse
de cofetărie congelate, produse de brutărie,
praline cu napolitană, specialități de patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), deserturi, batoane de cereale și
batoane energizante, cereale pentru micul dejun,
terci și griș.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
algarovilla pentru consum animal, migdale
(fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de

companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ / hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
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pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal

───────

(210) M 2022 05543
(151) 12/08/2022
(732) EDAR BET SRL, STRADA

GEORGE GEORGESCU, NR.40,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

EDAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare si

preparate dietetice, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, dezinfectanți și antiseptice,
produse pentru igiena feminină, adezivi de uz
dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de sigilare
de uz dentar, ceară dentară, apă de gură
pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
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medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene, bumbac absorbant / vată
absorbantă, suplimente dietetice pe bază
de acai pudră, acaricide, acetaţi pentru
scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, plasturi adezivi / leucoplasturi, benzi
adezive pentru scopuri medicale / leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, suplimente
dietetice pe bază de albumină, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, algicide, suplimente
dietetice pe bază de alginat, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate

biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
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beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, truse de prim
ajutor de uz casnic, truse portabile de
medicamente, faină de peşte pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice /
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice,
flori de sulf pentru scopuri farmaceutice,
hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare,
lipici pentru insectele zburătoare / adezivi
pentru prinderea insectelor, preparate pentru

distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, "alimente uscate prin
îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale", "carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale", unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
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formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, produse medicinale
pentru îngrijirea gurii, ceaiuri de slăbit de uz
medical, bandaje și plasturi medicali, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative / laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale /
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, produse rehidratante, remedii pentru
perspiraţia piciorului, remedii pentru perspiraţie,
remedii naturale și farmaceutice, repelenţi
pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri

pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele pentru schimbarea
bebeluşului, de unică folosință, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
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12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, părţi şi accesorii
pentru vehicule pneumatice şi spaţiale, părţi
şi accesorii pentru vehicule de apă, părţi şi
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranţã pentru
automobile), lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, piese de caroserie
pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri
de frânã pentru vehicule, carcase pentru
anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maºini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru

farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine*, suplimente plasturi cu vitamine,
picături cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vată
pentru scopuri medicale, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie, spirale
antițânțari, substanțe antimucegai, preparate
pentru igienizarea aerului, pansamente.
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vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, organizatoare de interior pentru
vehicule, huse de scaune ajustabile, deflectoare
de vânt pentru vehicule, senzori de parcare,
petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile / baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule* / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule*, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, 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, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru

obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecţie
pentru automobile, aparate şi instalaţii de
transport pe cablu, chesoane (vehicule), drone
aparate de filmat / drone aparate de fotografiat,
maşini de camping / case mobile, canoe,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport, vagonete de transportat oala de
turnare / cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, cărucioare de pescuit, bandaje pentru
roţile de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, elevatoare cu
furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze
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pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, maşinuţe de golf (vehicule),
cărucioare de manipulare, tetiere pentru
scaunele vehiculului, ştergătoare de faruri,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cărucioare pentru furtun, baloane cu aer
cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri, cărucioare pentru
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale ferată,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, vehicule frigorifice, vagoane
frigorifice de cale ferată, vehicule cu comandă de
la distanţă, altele decât jucăriile, vehicule pentru
cercetări subacvatice acţionate de la distanţă,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, sănii de salvare, alarme de marşarier
pentru vehicule, jante pentru roţi de bicicletă,
jante pentru roţi de vehicule, maşini robotizate,
carucioare tip cuşcă cu role, material rulant
pentru căile ferate funiculare, material rulant
pentru căile ferate, furcheţi / dame (de ramă),
camioane pentru transportul gunoiului, cârme,
huse pentru şeile bicletelor, huse pentru şeile
motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni, elice,
elice (propulsoare) pentru nave, vâsle / rame,
huse de scaun pentru vehicule, hamuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, coci de

nave, nave, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, cărucioare de cumpărături, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),
sănii cu motor, anvelope solide pentru roţile
vehiculului, vehicule spaţiale, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope
de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor) / benzi de rulare pentru vehicule
(role şenile), benzi de rulare pentru reşaparea
anvelopelor,  triciclete,  cărucioare  /  drezine  de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), 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, manşe de comandă pentru vehicule,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
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iahturi, hamuri de siguranță pentru copii, pentru
mașină, huse adaptate pentru biciclete, huse
adaptate pentru camionete, huse adaptate
pentru motociclete, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, cărucioare acționate manual și
furgoane, scutere electrice, trotinete electrice,
motoare pentru vehicule terestre.

15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, respectiv: corzi, ancii,
cheiţe (de acordare) şi pedale pentru,
instrumente muzicale, acordeoane, cimpoaie,
balalaici (instrumente muzicale cu corzi), fluiere
din bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, kalimba,
colofoniu pentru instrumentele muzicale cu
corzi / sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe / feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane, claviaturi
pentru instrumentele muzicale, clape pentru
instrumentele muzicale, lire, mandoline, claviete,
muştiucuri pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, cutii muzicale, surdine pentru
instrumentele muzicale / amortizoare (de sunet)
pentru instrumentele muzicale, oboaie, ocarine,
orgi, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie perforată (pentru
instrumentele muzicale mecanice), claviaturi
de pian, corzi de pian, clape de pian,
piane, pipa (chitări chinezeşti), plectre / pene
pentru instrumentele cu corzi, ancii, tobe
robotice, valize pentru instrumente muzicale,
corzi pentru instrumente muzicale, saxofoane,
sheng (instrumente de suflat chinezeşti),
stative pentru instrumentele muzicale, baghete
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
instrumente muzicale cu corzi, corzi pentru
instrumentele muzicale, suona (trompete
chinezeşti), tamburine, tam-tamuri, triunghiuri
(instrumente muzicale), tromboane, trompete,
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, viole, viori, tuburi sonore

13. Arme și muniție, substanțe explozive
și dispozitive, altele decât armele, acetil-
nitroceluloză, pistoale cu aer comprimat (arme),
explozivi pe bază de azotat de amoniu,
muniţie, muniţie pentru armele de foc, arme
de foc de artilerie (tunuri), arme balistice /
rachete balistice, curele adaptate pentru muniţie,
focuri bengale, culate ale armelor de foc,
tunuri, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, cartuşe, perii
de curăţat armele de foc, capsule detonante,
fitile detonante pentru explozivi / fitile de
amorsare pentru explozivi, capse detonante,
altele decât jucăriile, detonatoare, dinamită,
cartuşe explozive, pulberi explozive, explozivi,
aparate pentru umplerea curelelor cu cartuşe,
centuri de muniţie pentru arme de foc automate,
arme de foc, pocnitori, artificii, platforme de
tragere, pistoale de semnalizare, semnale fonice
de ceaţă, explozive, fitile pentru explozivi,
pentru utilizare în mine, fitile pentru explozivi,
afeturi de tun (artilerie), fulmicoton / pirozilină,
praf de puşcă, mitraliere, paturi de puşcă,
arme de foc de vânătoare / arme de tir
sportiv, alice de plumb pentru vânătoare, arme
automate, amortizoare de zgomot pentru arme,
pistoale (arme), cornuri de praf de puşcă,
amorse (fitile), substanţe piroforice, produse
pirotehnice, facle de semnalizare, explozive sau
pirotehnice, revolvere, ţevi de puşcă / ţevi de
armă, cutii pentru puşti / cutii pentru arme,
puşti / carabine, curele de umăr pentru arme /
banduliere pentru arme, arme de mână (arme
de foc), "oglinzi de ochire pentru arme şi puşti /
oglinzi de ochire pentru arme / oglinzi de,
ochire pentru puşti", dispozitive de ochire, altele
decât lunetele de vizare, pentru armele de foc,
dispozitive de ochire, altele decât lunetele de
vizare, pentru artilerie, rachete de semnalizare,
spray-uri utilizate pentru protecţia personală/
spray-uri utilizate pentru protecţia personală,
tancuri, arme cu gaze lacrimogene, torpile,
piedică a trăgaciului pentru arme şi puşti /
gardă a trăgaciului pentru puşti, puncte de
pivotare pentru armele grele, suporturi, tocuri,
încărcătoare și cartușe pentru arme și muniție.
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pentru orgi, xilofoane, ţitere, aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate și instrumente electronice de muzică,
instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente de suflat, instrumente cu
percuție, baghete de dirijor.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
materiale pentru umplere și capitonare, plase,
sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare
și transport, vele, păr de animale, plase pentru
hrănirea animalelor / pentru fân, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, pungi (plicuri, săculeţi) din material
textil, pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
păr de cămilă, pânze pentru vele, frânghii
pentru tractarea maşinii, fibre de carbon pentru
utilizare la produsele textile, lână cardată, fibră
din nucă de cocos, coconi, lână pieptănată,
cabluri pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut,
câlţi de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri)
pentru căptuşire şi umplutură, prelate pentru
camuflaj, puf (pene), cearşafuri pentru acoperit
împotriva prafului / cârpe de protecţie pentru
podele sau mobilă, puf de eider, iarbă esparto,
pene pentru pilote, pene pentru capitonare,
materiale textile fibroase brute, garnituri fibroase
pentru nave, plase de pescuit, lână organică,
smocuri (umplutură), fibre de sticlă pentru
utilizare la produsele textile, ierburi pentru
capitonare, hamace, fibre de cânepă, benzi
din cânepă, saci pentru rufe murdare, păr
de cal, iută, capoc, benzi cu bride pentru
jaluzelele veneţiene / benzi cu bride sau panglici
din material textil pentru jaluzelele veneţiene,
liber, pânză brută de in (in), puf de bumbac,
saci poştali, saci din plasă pentru spălarea
rufelor, ţarcuri din plasă pentru creşterea peştilor,
plase de camuflaj, năvoade, jaluzele exterioare
din material textil, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere, nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr de
porc, fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, pânze cu rol de paraşută pentru ski sailing,

coarde pentru ridicarea geamurilor, rumeguş,
fire din deşeuri de mătase (deşeuri de mătase
brută) / deşeuri de mătase, alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie
pentru sticle / învelitori din paie pentru sticle /
ambalaje, din paie, pentru sticle, sfori, benzi
pentru legat via, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, câlţi, sfori din hârtie,
sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de
ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
nemetalice, plase comerciale, plase de pescuit,
plase de grădină, plase pentru umbrit, prelate
pentru vehicule neajustate, copertine de pânză,
acoperitoare de genul prelatelor, corzi pentru
alpinism, coliere din plastic de uz casnic, curele
nemetalice pentru manevrarea încărcăturilor.
23. Ațe și fire, fire, fire sub formă de şnur,
aţe şi fire de nucă de cocos, aţe şi fire de
bumbac, aţe şi fire filate, aţe şi fire elastice pentru
utilizare la produsele textile, aţe şi fire pentru
broderie, fire din fibră de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, aţe şi fire de cânepă, aţe
şi fire de iută, aţe şi fire de in, aţe şi fire de
mătase artificială, fire de cauciuc pentru utilizare
la produsele textile, aţe şi fire pentru cusut, aţe
şi fire de mătase, bumbac tors, benzi elastice de
fibre sintetice de uz textil, aţe şi fire toarse, lână
toarsă / pieptănată, mătase toarsă, fir metalic
pentru broderie, fire din material plastic pentru
utilizare la produsele textile, aţe şi fire de lână,
aţe / fire.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
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pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă / huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă / huse din
plastic pentru mobilă, huse din material textil
pentru mobilă, finet/ barhet, tifon (ţesătură),
cârpe pentru şters paharele (prosoape de
bucătărie), pânză cauciucată, alta decât cea
pentru papetărie, ţesătură din păr (pânză de
sac), batiste din material textil, căptuşeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de
uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse ajustabile pentru

capace de wc, prosoape din material textil,
pânze imprimate pentru broderie / pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză
de lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură),
materiale impermeabile, huse pentru mobilă,
draperii, decorațiuni de perete, lenjerie, produse
textile pentru bucătărie și masă, lenjerie de pat și
pături, materiale textile pentru baie.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, gazon
artificial, covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile / covoare pentru
automobile, covoare / carpete, carpete agăţate
pe pereţi, nu din material textil, covoraşe de
intrare, învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi
grătare, covoare pentru gimnastică / saltele
pentru gimnastică, linoleum, covoraşe / preşuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de
schi, covoare antiderapante, covoare din stuf,
tapet din material textil, învelitori de pardoseală
din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga, covoare
de cauciuc, saltele gimnastica, preșuri și covoare
de mașină, tapet cu efect vizual 3d, tapete de
plastic, straturi suport antiaderente, straturi de
uzură din cauciuc pentru pardoseli, covoare,
carpete și preșuri.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat,
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din aceste
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri și umpluturi dulci, produse
apicole respectiv: miere, propolis /clei de albine,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
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muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy (boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hot dog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup

(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de in
pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie ), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri (produse de cofetărie ) / pastile
(produse de cofetărie ), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, sirop de
agave (îndulcitor natural), ienibahar, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/ făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit (condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de
ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de palmier,
clătite, hârtie comestibilă, paste, sos pentru
paste, produse de cofetărie din fructe, produse
de patiserie, aluat de patiserie, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/ clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de cafea,
umplute, apă de flori de portocal pentru scopuri
culinare, înghețate pe băț, laptisor de matca,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
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agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, drojdie, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), înghețate și
dulciuri, prăjitură cu pâine, pâine, produse
de cofetărie congelate, produse de brutărie,
praline cu napolitană, specialități de patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), deserturi, batoane de cereale și
batoane energizante, cereale pentru micul dejun,
terci și griș.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
algarovilla pentru consum animal, migdale
(fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ / hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,

struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii, arbori
de palmier, palmieri (frunzele arborelui de
palmier), făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante
naturale, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

171

(210) M 2022 05545
(151) 12/08/2022
(732) SILVER ART THERMOIZOLATII

SRL, STRADA GARII NR.720,
JUDETUL DAMBOVITA,
CIOCANESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1, BIROU
1.02, CAM.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
050726, ROMANIA

(540)

ATHERMAN SISTEME
TERMOIZOLATII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 07.01.08

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru ipsos, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi
pentru impermeabilizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adezivi pentru mortar, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru pavare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi
pentru căptușelile ceramice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi utilizați în
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adezivi pentru fixarea gresiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
adezivi pentru uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi industriali
folosiți în construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
prefabricate din ciment, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru plăci
de faianță, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru acoperiri de podele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
adezivi pentru acoperirile de pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diluanți
pentru uz industrial, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru utilizare
în industria construcțiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grunduri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu grunduri
sub formă de vopsea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu straturi de acoperire
folosite ca grunduri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grunduri pe bază de
rășini sintetice (vopsele), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grunduri cu un conținut
ridicat de materii solide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grunduri pentru
prepararea suprafețelor care vor fi vopsite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele acrilice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lacuri (vopsele), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
antistatice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vopsele (lianți pentru), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
cu lac, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vopsele pentru decorare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
anti-coroziune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele fără solvent, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
și coloranți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aditivi pentru vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diluanți
pentru vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pigmenți pentru vopsele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vopsele pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diluanți pentru lacuri,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diluanți pentru grund, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale folosite
la protejarea construcțiilor (vopsele), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diluanti
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
pentru vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu armături metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu armături metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu colțare metalice cu plasă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ținte
(dibluri) din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dibluri metalice (pentru
fixarea tablourilor în perete), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu profile metalice pentru geamuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu profile din
aluminiu utilizate pentru sisteme de informație
sau de afișaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu construcții metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu console
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu construcții metalice
prefabricate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cadre metalice (construcții), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căptușeli
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu feronerie pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte metalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
structuri metalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șarpante
metalice pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grinzi (metalice) pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărămizi pentru construcții metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
eșafodaje metalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu componente
prefabricate pentru construcții (metal), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
din metal pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre de oțel pentru

construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale metalice pentru edificare și
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de întărire din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de fierărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții și elemente
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu armături de baie
pentru controlul apei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu armături de scurgeri
sanitare pentru băi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu armături sanitare de
scurgere pentru bazine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu polistiren (semifinisat), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri de polistiren
pentru izolare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu izolație din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
izolare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu compuși adezivi de etanșare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vată minerală (izolant), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu izolații pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale izolante pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
compoziții izolante contra umidității în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folie poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu izolație cu spumă pentru clădiri și
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lână minerală folosită ca izolant în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ipsos pentru tencuială, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu compuși pentru
tencuială utilizați în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu compoziții
de tencuială pentru utilizare în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu armături
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu armături nemetalice
de pereți, pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dibluri nemetalice
de fixare, folosite la construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu profile
nemetalice de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile (profiluri)
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile de imitație din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
profile nemetalice pentru construirea de clădiri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciment, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciment pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pâslă pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sticlă pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sticlă izolantă (construcții), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dolii
nemetalice (construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lemn pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu construcții nemetalice prefabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gresie pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu nisip pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carton pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu furnire pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu smoală pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
gudronate (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piatră de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cherestea pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mortar pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lemn folosit în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scânduri
(lemn de construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sticlă armată pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu zgură (materiale de construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
nisip folosit la construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grinzi nemetalice
pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sticlă decorativă (pentru construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tencuieli (materiale de construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu minerale
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cornișe nemetalice
pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente prefabricate
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole din
ceramică pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mortar adeziv
folosit în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vată de sticlă pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu var hidratat utilizat în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carton bitumat (pentru utilizarea în construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ghips cu întărire rapidă pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plăci aglomerate pentru utilizare în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sticlă arhitecturală cu model pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale, nu din metal, pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de fundație (nemetalice) folosite
în construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de construcții pe bază
de bitum, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu elemente decorative, nu din
metal, pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dibluri
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dibluri de plastic pentru perete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scări și trepte mobile,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi pentru ipsos, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi pentru
impermeabilizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi de contact, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi pentru
mortar, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu adezivi pentru acoperiș, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu adezivi pentru pavare,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
adezivi pentru căptușelile ceramice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi utilizați
în construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi pentru fixarea gresiei,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
adezivi pentru uz industrial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu adezivi industriali folosiți
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi pentru prefabricate din
ciment, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu adezivi pentru plăci de faianță, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi pentru
acoperiri de podele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu adezivi pentru acoperirile
de pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diluanți pentru uz industrial, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi
pentru utilizare în industria construcțiilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu grunduri sub formă de vopsea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu straturi
de acoperire folosite ca grunduri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri pe
bază de rășini sintetice (vopsele), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri cu
un conținut ridicat de materii solide, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri pentru
prepararea suprafețelor care vor fi vopsite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vopsele acrilice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lacuri (vopsele), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vopsele antistatice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vopsele (lianți pentru), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vopsele cu lac, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vopsele
pentru decorare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele anti-coroziune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vopsele
fără solvent, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele și coloranți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aditivi
pentru vopsele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu diluanți pentru vopsele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pigmenți
pentru vopsele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vopsele pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diluanți pentru
lacuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu diluanți pentru grund, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale folosite
la protejarea construcțiilor (vopsele), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diluanti

și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
pentru vopsele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu armături metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu armături metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu colțare metalice cu plasă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ținte
(dibluri) din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu profile metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu profile
metalice pentru geamuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu profile din aluminiu
utilizate pentru sisteme de informație sau de
afișaj, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu construcții metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu console metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu construcții metalice prefabricate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cadre metalice (construcții), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu căptușeli metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu feronerie pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale metalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unelte
metalice pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu structuri metalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șarpante metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
grinzi (metalice) pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărămizi
pentru construcții metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu eșafodaje metalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu garnituri metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu componente prefabricate pentru construcții
(metal), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu feronerie din metal pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cadre de oțel pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de întărire din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu corniere
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metalice pentru rigips (materiale de construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu structuri
și construcții metalice transportabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
armături de baie pentru controlul apei, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu armături de
scurgeri sanitare pentru băi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu armături sanitare
de scurgere pentru bazine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
polistiren (semifinisat), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri de polistiren
pentru izolare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu izolație din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu adezivi pentru izolare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
compuși adezivi de etanșare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vată minerală (izolant),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
izolații pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale izolante pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu compoziții izolantecontra umidității
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu folie poliuretanică folosită ca
izolație pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu izolație cu spumă
pentru clădiri și construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lână minerală folosită
ca izolant în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
garnituri de etanșare, materiale de etanșare și
filtre, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ipsos
pentru tencuială, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu compuși pentru tencuială utilizați

în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu compoziții de tencuială pentru
utilizare în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu armături nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu armături nemetalice de pereți, pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dibluri de fixare nemetalice, folosite
la construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
profile (profiluri) din lemn, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu profile de imitație
din lemn, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice pentru construirea
de clădiri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciment, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ciment pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pâslă pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sticlă izolantă (construcții), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dolii
nemetalice (construcții), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lemn pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
construcții nemetalice prefabricate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu gresie pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu nisip pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carton pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu furnire pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu smoală
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu benzi gudronate (construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piatră de construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cherestea pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mortar pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lemn folosit
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scânduri (lemn de construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sticlă armată pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu zgură
(materiale de construcții), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu nisip folosit la construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
grinzi nemetalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sticlă decorativă (pentru
construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu tencuieli (materiale de construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu minerale folosite în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cornișe
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu elemente prefabricate
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole din ceramică
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mortar adeziv folosit în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vată
de sticlă pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu var hidratat utilizat
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carton bitumat (pentru utilizarea
în construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ghips cu întărire rapidă pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu plăci aglomerate pentru utilizare în
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sticlă arhitecturală cu model pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale, nu din metal, pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de fundație (nemetalice)
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții pe
bază de bitum, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente decorative, nu din
metal, pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dibluri
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dibluri de plastic pentru perete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scări și trepte mobile, nu din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru ipsos, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adezivi pentru impermeabilizare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
mortar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru acoperiș, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru pavare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
căptușelile ceramice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi utilizați
în construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adezivi pentru fixarea
gresiei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru uz industrial, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

substanțe pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi industriali folosiți în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru prefabricate din ciment, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adezivi pentru plăci de faianță, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru acoperiri de podele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru acoperirile de pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
diluanți pentru uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adezivi
pentru utilizare în industria construcțiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu grunduri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grunduri sub formă de
vopsea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu straturi de acoperire folosite
ca grunduri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grunduri pe bază de
rășini sintetice (vopsele), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grunduri
cu un conținut ridicat de materii solide, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu grunduri pentru prepararea suprafețelor care
vor fi vopsite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsele acrilice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lacuri
(vopsele), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsele antistatice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vopsele (lianți pentru), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsele cu
lac, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vopsele pentru decorare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vopsele anti-coroziune, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsele
fără solvent, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsele și coloranți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aditivi pentru vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu diluanți
pentru vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pigmenți pentru vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vopsele pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu diluanți pentru lacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu diluanți pentru
grund, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale folosite la protejarea
construcțiilor (vopsele), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu diluanti și agenți
de îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uleiuri pentru vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu armături
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături metalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu colțare metalice cu plasă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ținte (dibluri) din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu profile metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu profile metalice pentru geamuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme de
informație sau de afișaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu construcții
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu console metalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu construcții metalice prefabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cadre metalice (construcții), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu căptușeli metalice (construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
feronerie pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unelte
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu structuri
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șarpante
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grinzi
(metalice) pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărămizi
pentru construcții metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu eșafodaje
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu componente
prefabricate pentru construcții (metal), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
feronerie din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cadre de oțel pentru construcții, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale metalice pentru edificare și construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale de întărire din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu corniere metalice pentru
rigips (materiale de construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de fierărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de construcții și elemente din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
armături de baie pentru controlul apei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
armături de scurgeri sanitare pentru băi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
armături sanitare de scurgere pentru bazine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adezivi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu polistiren (semifinisat),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri de polistiren pentru izolare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu izolație din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
izolare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu compuși adezivi de etanșare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vată minerală (izolant), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
izolații pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
izolante pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compoziții
izolante contra umidității în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu folie poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu izolație cu spumă pentru
clădiri și construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lână minerală
folosită ca izolant în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
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lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu garnituri de
etanșare, materiale de etanșare și filtre, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ipsos pentru tencuială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compuși
pentru tencuială utilizați în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături nemetalice de
pereți, pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dibluri de
fixare nemetalice, folosite la construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu profile nemetalice de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
profile (profiluri) din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu profile de imitație
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu profile nemetalice pentru
construirea de clădiri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ciment, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciment pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâslă pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sticlă pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sticlă izolantă (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dolii nemetalice
(construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lemn pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu construcții nemetalice prefabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gresie pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
nisip pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carton pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu furnire pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu smoală pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu benzi gudronate (construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu

piatră de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cherestea pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mortar pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lemn folosit în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scânduri (lemn de construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu sticlă
armată pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu zgură
(materiale de construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu nisip folosit
la construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grinzi nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sticlă decorativă (pentru
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tencuieli (materiale de
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu minerale folosite în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cornișe nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu elemente prefabricate
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole din
ceramică pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mortar
adeziv folosit în construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vată de
sticlă pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu var hidratat
utilizat în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carton bitumat
(pentru utilizarea în construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ghips
cu întărire rapidă pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
aglomerate pentru utilizare în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sticlă arhitecturală cu model pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale, nu din metal, pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcții pe bază de bitum, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu dibluri nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dibluri de plastic
pentru perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scări și trepte mobile, nu din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parchet stratificat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu frize de parchet, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu parchete
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pardoseli de parchet și plăci de
parchet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăci de parchet laminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu parchet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
parchet stratificat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu frize de parchet, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parchete de
lemn, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pardoseli de parchet și plăci de parchet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plăci de parchet laminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu parchet, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu parchet stratificat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parchete de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pardoseli de
parchet și plăci de parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plăci de parchet
laminat, campanii de marketing, publicitate și
marketing, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pâslă pentru izolații, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fibre de
sticlă pentru izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale confecționate
din lână folosite ca izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale confecționate
din in folosite ca izolații, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături din fibră
de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu izolații
cu funcții de etanșare pentru protecție fonică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale țesute din fibre ceramice folosite
ca izolații, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale confecționate din fibre
ceramice folosite ca izolații, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu izolații cu funcții
de etanșare pentru protecție termică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu izolații
ignifuge, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu izolații acustice pentru clădiri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vată
de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci pentru izolații,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pâslă pentru izolații, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fibre de sticlă
pentru izolații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale confecționate din lână
folosite ca izolații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale confecționate din in
folosite ca izolații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu țesături din fibră de sticlă pentru
izolații, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu garnituri de etanșeizare folosite ca izolații
impermeabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu izolații cu funcții de etanșare
pentru protecție fonică, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale țesute din fibre
ceramice folosite ca izolații, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale confecționate
din fibre ceramice folosite ca izolații, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu izolații
cu funcții de etanșare pentru protecție termică,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
izolații ignifuge, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu izolații acustice pentru clădiri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vată de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plăci pentru izolații,
nu din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâslă pentru izolații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fibre de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
confecționate din lână folosite ca izolații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale confecționate din in folosite ca
izolații, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țesături din fibră de sticlă pentru
izolații, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu garnituri de etanșeizare folosite
ca izolații impermeabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu izolații cu funcții
de etanșare pentru protecție fonică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale țesute din fibre ceramice folosite
ca izolații, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale confecționate
din fibre ceramice folosite ca izolații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
izolații cu funcții de etanșare pentru protecție
termică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu izolații ignifuge, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu izolații
acustice pentru clădiri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vată de sticlă
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pentru izolații, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci pentru izolații, nu din
metal.

───────

(210) M 2022 05548
(151) 12/08/2022
(732) ESTET DENT SRL, STR. URLEA,

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR.8, ET.7, AP.46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DENT VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 02.09.10

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

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale, consiliere medicala, servicii de
tratament medical, servicii medicale oferite
de clinici medicale, asistență medicală la
domiciliu, servicii de evaluare medicala, servicii
oferite de clinici dentare, servicii de igienă
dentară, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2022 05553
(151) 14/08/2022
(732) CONSIDINE NOVICARE SRL, STR.

(540)

Considine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu
(HEX#C1272D), negru (HEX#000000),
alb (HEX#FFFFFF)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 05554
(151) 14/08/2022
(732) ȘERBAN PÎRVULESCU, STRADA

CIHEIULUI, NR. 68, JUDET
BIHOR, ORADEA, 410600, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Zexsoft
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, aplicații software descarcabile,
software utilitar, programe de jocuri video

NR.44, JUDETUL SIBIU, 
SIBIU, ROMANIA

DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.
8, JUDET PRAHOVA, CÂMPINA,
105600, ROMANIA
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descărcabile, software multimedia, software
mobil, software de compilare, software pentru
jocuri.
42. Inginerie de software, proiectare de
software.

───────

(210) M 2022 05557
(151) 14/08/2022
(732) CONSENEL TIM SRL, STRADA

(540)

Consenel Tim Racorduri
Medie si Joasa Tensiune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.04

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

clase:
37. Amplasare de cabluri, amplasare de rețele
de alimentare cu electricitate, instalare de
conducte, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane cu privire la conducte, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
montarea și îngroparea cablurilor, pozare de
cabluri, pozarea țevilor, pozarea conductelor,
pozare și construcție de conducte, pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de consiliere

cu privire la construcția de clădiri și de alte
structuri, servicii de instalare de țevi, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
servicii de management în construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, servicii pentru
stabilizarea solului prin compactare prin vibrare ,
servicii pentru stabilizarea solului prin injectare
cu ciment, servicii pentru stabilizarea solului
prin injectare cu pastă de ciment , servicii
pentru stabilizarea solului prin injectarea cu
ciment , servicii pentru stabilizarea solului prin
introducerea de bare de consolidare , stivuirea
pământului, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții.

───────

(210) M 2022 05558
(151) 16/08/2022
(732) TEODOR CONSTANTIN PREDA,

STR. CETATEA HISTRIA, NR. 3 BL.
MIIB8/14, SECTOR 6, SECTOR 6,
ROMANIA

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

(540)

Project Medieval Conflict

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 24.13.01;
26.11.01; 23.01.01

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

XLVIII, NR. 3, JUDET TIMIS, SAG,
ROMANIA
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9. Jocuri de calculator descărcabile, jocuri livrate
electronic, jocuri interactive online, descărcabile
sau în rețele globale de calculatoare, software
de calculator pentru divertisment, software de joc
mobil descărcabil, software de joc multiutilizator,
descărcabil, software pentru jocuri, software
pentru animație, software pentru jocuri video
pe calculator, software descărcabil pentru jocuri
de calculator într-o rețea informatică mondială
și de pe dispozitive fără fir, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, software de jocuri pe
calculator pentru telefoane mobile, software de
joc multiutilizator pentru rețele, software de joc
pentru telefon mobil, software pentru jocuri de
realitate virtuală, fișiere cu jocuri de calculator,
descărcabile, programe de divertisment pe
calculator, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe informatice pentru jocuri
video și de calculator, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
suporturi electronice preînregistrate, altele decât
cele muzicale, cu excepția programelor de
calculator, și anume cd-uri cu desene și
modele de jocuri video, publicații electronice
descărcabile, inclusiv de tipul revistelor în
domeniul jocurilor electronice, cărți electronice
descărcabile în domeniul jocurilor electronice,
cd-uri și casete video preînregistrate cu
jocuri, imagini descărcabile, filme, filme de
cinema, jocuri interactive, muzică și sunet,
date suplimentare pentru jocuri pe calculator
(descărcabile).
41. Servicii de divertisment de natura unui
joc interactiv multiutilizator on-line furnizat prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
servicii de divertisment incluse în această
clasă, servicii de jocuri electronice furnizate prin
intermediul internetului, furnizarea de facilități
pentru a juca jocuri pe calculator personal
(pc), furnizare de jocuri de calculator on-
line, furnizarea unui site de jocuri pe internet,
furnizarea de aplicații de jocuri mobile (app),
furnizarea de cursuri de educație prin intermediul
internetului în domeniul jocurilor pe calculator,
furnizarea de instrucțiuni educaționale prin
intermediul internetului în domeniul jocurilor
pe calculator, furnizarea de informații despre
jocuri video, jocuri pe calculator, centre de
distracție, parcuri de distracție, sunet, muzică,
imagini, animații sau filme prin intermediul
rețelelor de telecomunicații sau de calculatoare,
furnizarea de jocuri video, jocuri pe calculator,
sunet, muzică, imagini, animații sau filme prin
intermediul rețelelor de telecomunicații sau de
calculatoare, furnizarea de publicații electronice
prin intermediul rețelelor de telecomunicații sau

de calculatoare (care nu pot fi descărcate),
producția de filme de realitate virtuală sau jocuri
video de divertisment sub forma unor filme
de acțiune, producția de emisiuni și programe
de televiziune sau radio, referitoare la jocuri
de calculator, scriere de scenarii, redactare
de scenarii, servicii de producție de animație,
inclusiv 3d, servicii de animație și efecte speciale
pentru filme, video și jocuri video de calculator,
editare de sunet și animație inclusiv 3d pentru
filme și jocuri video.

───────

(210) M 2022 05562
(151) 16/08/2022
(732) ADRIANA SIMION, STR

BURDUJENI, NR 6-8, BL. N11,
SC. C, AP. 38, SECTORUL 3,
BUCURESTI, 032729, ROMANIA

(540)

NOVA KISS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
preparate cosmetice nemedicinale, măști
cosmetice, spume (cosmetice), produse
cosmetice, creme cosmetice, săpunuri
cosmetice, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice colorate, cosmetice funcționale,
cosmetice decorative, preparate autobronzante
(cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
eye-liner (cosmetice), loțiuni autobronzante
(cosmetice), cosmetice pentru bronzare, creme
autobronzante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
trusă pentru cosmetice, anticearcăne corectoare
(cosmetice), creme fluide (cosmetice),
cosmetice pentru unghii, cosmetice pentru buze,
cosmetice pentru copii, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), ștampile cosmetice
umplute, pudre cosmetice pentru față, rezerve
pentru pudriere (cosmetice), intăritor pentru
unghii (cosmetice), vârfuri pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
creme de noapte (cosmetice), produse
cosmetice pentru gene , henna pentru
scopuri cosmetice, produse cosmetice pentru
animale, măști de piele (cosmetice), farduri
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cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, bază pentru unghii (cosmetice),
produse pentru bronzare (cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
sprâncene, preparate cosmetice pentru slăbire,
geluri hidratante (produse cosmetice), creme
cosmetice pentru duș, preparate cosmetice
pentru bronzat, geluri cosmetice pentru ochi,
pudre compacte (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, creme tonifiante (produse
cosmetice), loțiuni cosmetice pentru față, primer
pentru unghii (cosmetice), creme cosmetice
de mâini, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
loțiuni pentru bronzat (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de păr,
loțiuni cosmetice pentru bronzare, cosmetice
care conțin panthenol, cosmetice care conțin
cheratină, creioane cosmetice pentru obraji,
preparate cosmetice pentru intarire, produse
cosmetice pentru duș, măști cosmetice cu
nămol, creme pentru corp (produse cosmetice),
loțiuni tonice pentru față (cosmetice), creme
pentru față (produse cosmetice), cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, produse cosmetice
pentru uz personal, uleiuri de protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea feței,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de protecție solară (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
creme de protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse pentru
curățarea feței (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de
corp (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, produse cosmetice
pentru descurcarea părului, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), sclipici folosit în scopuri
cosmetice, ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
loțiuni pentru ten (produse cosmetice), pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), șervețele
cosmetice umezite în prealabil, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru fermitatea sânilor, preparate
cosmetice cu protecție solară, cosmetice
de îngrijire a frumuseții, luciu pentru buze

(produse cosmetice), cosmetice care conțin
acid hialuronic, rezerve de cosmetice pentru
dozatoare, creme cosmetice pentru piele
uscată, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de lapte, măști cosmetice de curățare
pentru față, produse de curățare pentru perii
cosmetice, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), produse cosmetice de
protecție a buzelor, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse cosmetice de
aplicare pe buze, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub formă
de pudră, preparate cosmetice care ajută la
slăbit, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
creme, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri după expunerea la
soare (cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, creme
cosmetice pentru fata si corp, geluri pentru corp
și față (cosmetice), produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, creme (cosmetice)
de corp pentru fermitate, dischete de bumbac
pentru scopuri cosmetice, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
uleiuri de îngrijire a pielii (produse cosmetice),
preparate pentru curățare impregnate pe discuri
cosmetice, produse de curățare a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru baie
(nu cele medicale), uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, tampoane
de curățare impregnate cu produse cosmetice,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
balsamuri de buze cu procție solară (cosmetice),
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, preparate cosmetice pentru baie și
pentru duș, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și
a dinților, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, preparate cosmetice
pentru pielea uscată, pentru femei gravide,
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măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, geluri pentru folosire după
expunerea la soare (produse cosmetice),
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii după expunerea
la razele solare, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe față, benzi de albire pentru
dinți impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice).

───────

(210) M 2022 05563
(151) 16/08/2022
(732) SC ROMTEHNOCOM 99 SRL,

SOSEAUA ALEXANDRIEI 108,
CLADIREA C1, ET 1 PARTIAL,
JUDET ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

Paine Bujoreni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.07.03; 26.04.01; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu (Ral
1021), galben (Ral 1007), negru (Ral
9005)

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

30. Pâine.
───────

(210) M 2022 05566
(151) 16/08/2022
(732) ANTIBIOTICE S.A., STR. VALEA

LUPULUI NR.1, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LUMIRIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 05567
(151) 16/08/2022
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

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

(540)

ILUSTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 05568
(151) 16/08/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

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

(540)

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

5. Medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2022 05571
(151) 16/08/2022
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,

1 MONSTER WAY, CORONA
CALIFORNIA, 92879, US, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

REHAB MONSTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai, băuturi pe bază de ciocolată.
32. Băuturi non-alcoolice.

───────

(210) M 2022 05575
(151) 16/08/2022
(732) ASOCIATIA PENTRU VIATA

”LUISA”, STR. PRINCIPALA
NR. 444/A, JUDETUL BIHOR,
SACADAT, BIHOR, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.07.23

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

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

36. Acordare de subvenții monetare
organizațiilor de caritate, colectare de fonduri
de binefacere, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea strângerilor de fonduri, furnizare
de informații privind colectarea de fonduri
de binefacere, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, organizare de colecte, organizare de
colecte de binefacere (pentru terți), organizare
de colecte în scopuri caritabile, organizare
de finanțări pentru proiecte umanitare, servicii
caritabile, și anume servicii financiare, servicii
de binefacere în domeniul donațiilor monetare,
servicii de fonduri de binefacere, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile
prin organizarea și realizarea de gale,
servicii filantropice privind donațiile financiare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, servicii de finanțare, acordare de
finanțare pentru tratamente medicale, acordare

per la vita

Asociația pentru viață
”Luisa” 

Associazione ”Luisa”
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de fonduri pentru organizații non-profit, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, colectarea
de fonduri și sponsorizare, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, investiții de fonduri în
scopuri caritabile, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, organizare de colecte în
scopuri caritabile, organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern, acordarea de burse
universitare.
41. Furnizare de instruire pentru persoanele
cu dizabilități, servicii educative furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii educative
în materie de acordare a primului ajutor,
servicii de educație și instruire referitoare la
asistența medicală, furnizare de informații cu
privire la prevenirea diferitelor boli, servicii de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop
de instruire, instruire în domeniul medical,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de seminarii si congrese, organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), divertisment muzical, organizarea
concursurilor de divertisment, organizare de
concursuri muzicale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizarea și
conducerea de workshop-uri, activități culturale,
activități sportive și culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, cursuri de
dezvoltare personală (instruire), organizarea de
cursuri de sprijin pentru persoanele cu dificultăți
de exprimare orală.
44. Terapie logopedă, terapii auditiv-verbale,
servicii de terapie, consiliere privind terapia
ocupațională, servicii oferite de clinici medicale,
termoterapie medicală, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală, servicii
medicale, îngrijire medicală, servicii medicale
oferite de clinici medicale, îngrijire medicală
ambulatorie, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii de tratament
medical, furnizare de tratament medical,
planificare de tratamente medicale, servicii
de analize medicale, servicii de consiliere
medicală, asistență medicală la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei
cu handicap sub formă de servicii de
asistență medicală, servicii de degrevare a
familiei persoanei cu handicap sub formă de
asistență medicală la domiciliu, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, consiliere
psihologică, consiliere referitoare la necesitățile

───────

(210) M 2022 05576
(151) 16/08/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

STĂNA DE VALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, sare, condimente, mirodenii, plante

medicale ale persoanelor în vârstă, consilierea
psihologică a personalului, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță privind psihologia
integrativă, consultanță profesională în materie
de sănătate, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, consultații
psihiatrice, consiliere în domeniul sănătății,
servicii de îngrijire, asistență medicală,
consultații medicale, servicii de furnizare de
informații medicale.
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aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 05578
(151) 16/08/2022
(732) DOMAINE VINARTE S.R.L., STR.

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRAȘOV, BRASOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

VINARTE NEW OLD WINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────

(210) M 2022 05581
(151) 16/08/2022
(732) GENTLEMENS BOUTIQUE SRL,

STR. RÂNDUNELELOR NR.1, JUD.
MARAMUREȘ, VIȘEU DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Gentlemen's Boutique

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.09; 09.03.10; 09.03.13;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#c8b273), negru (HEX #000000)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

STR. D5 NR. 5, LOT 7/2, C1,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Leon Beach

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 27.05.01; 29.01.12

DRAGOS VODĂ NR. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2022 05582
(151) 16/08/2022
(732) SC ONIX SERVIMPEX SRL,
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(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, preparare
de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, baruri, cantine, ceainării, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi
cu restaurante private, servicii de cluburi de
băut private, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servicii oferite de snack-baruri, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere temporară de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru vacanțe, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de închiriere de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, evaluare locuri
de cazare pe timp de vacanță, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizarea de informații

cu privire la hoteluri, rezervare de camere
de hotel pentru călători, rezervare de cazare
la hotel, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare de locuri
de cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────
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(210) M 2022 05583
(151) 16/08/2022
(732) COSMIN MIHAI ATASIEI, SOS.

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

(540)

almita

(531) Clasificare Viena:
02.01.16; 26.01.02; 27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii oferite de un
restaurant, servicii de bistro, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi.

───────

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

(540)

1KG GREUTATE
GARANTATĂ KILO Economic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.05.01

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

16. Hîrtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hîrtie, carton şi produse din aceste materiale,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen și
materiale pentru artiști, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele

NAŢIONALĂ NR. 47, BL. C4, SC. A,
ET. 6, AP. 25, JUD. IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

LINIA NR.14, JUDETUL VALCEA,
COMUNA BUDEŞTI, ROMANIA

(210) M 2022 05586
(151) 16/08/2022
(732) SC DON PEDRO SRL, STR.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

190

faciale (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cît mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

LINIA NR.14, JUDETUL VALCEA,
COMUNA BUDEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.05.01

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

16. Hîrtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hîrtie, carton şi produse din aceste materiale,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen și
materiale pentru artiști, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cît mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

LINIA NR.14, JUDETUL VALCEA,
COMUNA BUDEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

1KG GREUTATE GARANTATĂ
VINDEM LA GREUTATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.05.01

(210) M 2022 05587
(151) 16/08/2022
(732) SC DON PEDRO SRL, STR.

(210) M 2022 05588
(151) 16/08/2022
(732) SC DON PEDRO SRL, STR.

1KG GREUTATE GARANTATĂ 
KILO Profit
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hîrtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale pentru artiști, materiale didactice și
de instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
hîrtie, carton şi produse din aceste materiale,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen și
materiale pentru artiști, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, şerveţele de
masă din hîrtie, batistuţe din hîrtie, hîrtie igienică,
prosoape de bucătărie din hîrtie, şerveţele
faciale (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cît mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, publicitate on-
line într-o reţea computerizată, operaţiuni de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 05590
(151) 16/08/2022
(732) GEORGIAN ROBERT SIMA,

STR. CAISULUI NR.2, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Golden News Informații
de valoare pentru
fiecare Valuable

informations for everyone
(591) Culori revendicate:negru (Hex

#000000), portocaliu (Hex #AC6402),
alb (Hex #FFFFFF)

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

35.  Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de afișaj

16. Albume, invitații (papetărie), bannere din
hârtie, schițe / planuri, calendare, carduri /
cartele, carcase pentru ștampile (sigilii),
cataloage, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, protecții de birou, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou, plicuri
(papetărie), dosare (rechizite de birou), fluturași
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, hărți
geografice, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, specimene de manuscris pentru copier,
etichete din hârtie sau carton, registre (cărți),
lucrări de artă litografică, litografii, reviste
(publicații periodice), manuale (ghiduri) / ghiduri
(manuale), buletine informative, ziare, agende,
ecusoane cu nume (articole de birou), ilustrații,
portrete, postere, stampile (sigilii), globuri
pamantesti.
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(panouri publicitare), furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de așezare în pagină pentru scopuri
publicitare, marketing, servicii de relații media,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
sondaje de opinie, publicitate cu plata
per click, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele
de date computerizate, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41.  Servicii de amuzament, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, fotografie,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, subtitrare, traducere, scrierea de
texte, aletele decat cele publicitare, producere de
podcasturi.

───────

(210) M 2022 05592
(151) 16/08/2022
(732) ŞTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

(540)

REGATTO EST 2018

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.07.01; 26.11.07

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

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 05595
(151) 16/08/2022
(732) LED MARKET TECH SRL, BD.

BUCURESTII NOI, NR. 177,
SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
012369, ROMANIA

(540)

LED Market
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

STR. MORII, NR. 240B, 
JUD.  SUCEAVA, SFÂNTU ILIE, 
727528,  ROMANIA
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11. Aparate de iluminat și reflectoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare.
35. Abonament la ziare electronice pentru terţi,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare.

───────

(210) M 2022 05598
(151) 16/08/2022
(732) ACCOUNTESS PROFILE SRL,

STR. ALEEA VERONICA, NR.
36,JUD. ILFOV, TAMASI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

accountess COUNT
ON YOUR FINANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03; 24.17.20

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, contabilitate,
contabilitate administrativă, contabilitate
managerială, contabilitate analitică, contabilitate
computerizată, contabilitate informatizată,
consiliere (contabilitate) fiscală, consultanță
(contabilitate) fiscală, contabilitate și
audit, evidență contabilă și contabilitate,
managementul resurselor umane, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, audit,
consultanță în domeniul auditului, reorganizare
a proceselor de afaceri, consultanță în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, consultanță în management, servicii
în domeniul inteligenței afacerilor (business

intelligence), consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță în
materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în marketing, managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
administrare în materie de evaluare a
afacerilor, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), evaluarea
oportunităților de afaceri, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii în domeniul
evaluării de piață, estimare în afaceri comerciale,
previziuni și analize economice, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru promovarea
brokerajului de acțiuni și de alte titluri de
valoare, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, administrare de
afaceri, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme
industriale sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în domeniul managementului corporatist,
marketing financiar, administrare de registre
financiare, audit financiar, consultanță în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, elaborarea situațiilor financiare,
întocmire de situații financiare profesionale,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri, prezentare de produse financiare în
mijloace de comunicare, pentru vânzarea cu
amănuntul, promovare de servicii financiare și de
asigurări, în numele terților, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de comenzi
online, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, analiză de preț, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, furnizarea de informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consultanță cu privire la comerțul exterior,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
administrarea vânzărilor, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
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intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de comerț
cu ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, brokeraj cu liste pe bază
de nume și adrese, contabilitate, contabilitate
computerizată, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, audit,
audit contabil, prelucrare de date, servicii
online de prelucrare de date, prelucrare
de date pentru colectarea de date în
scopuri comerciale, servicii de licitație și
licitație inversă, consultanță în management,
asistență în materie de management,
consultanță privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, consultanță privind recrutarea
de personal, servicii profesionale de
recrutare a personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de intermediere de
recrutare de personal, recrutare și plasare a
forței de muncă, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă,
plasarea forței de muncă, consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii de
plasare temporară a forței de muncă, servicii
de plasare de forță de muncă temporară,
consultanță în materie de ocupare a forței de
muncă și administrarea de personal, consultanță
privind fuziunile de firme, furnizare de informații
economice cu privire la fuziuni, servicii privind
fuziuni de firme, consultanță privind fuziunile de
firme, întocmirea declarațiilor fiscale, pregătirea
șu întocmirea declarațiilor de impozit pe venit,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
contabilitate pentru fuziuni și achiziții, achiziții de
întreprinderi, servicii de consultanță în legătură
cu achizițiile, cercetări în materie de achiziții
comerciale, servicii de intermediere în achiziții,
managementul societății (pentru terți), obținerea

de informații în domeniul afacerilor, referitoare
la activitățile societăților, servicii pentru afaceri
referitoare la organizarea de societăți mixte,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, asigurări, servicii
de evaluare, servicii de asigurare,
consultanță fiscală (nu contabilitate), consiliere
fiscală (nu contabilitate), planificare fiscală
(nu contabilitate), management financiar,
managementul investiției, managementul
portofoliului, managementul riscului financiar,
managementul pierderilor financiare,
consultanță în materie de investiții de
capital, consultanță în materie de investiții,
consultanță privind finanțele întreprinderilor,
furnizare de informații, consultanță și consiliere
în domeniul investițiilor bancare, consultanță
profesională în materie de finanțe, servicii
de consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, servicii de evaluare
financiară, evaluare și analiză financiară,
estimări fiscale, consultații în domeniul
estimărilor fiscale, evaluări și estimări financiare,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, gestiune
financiară prin internet, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
servicii de consiliere financiară privind
impozitele, consiliere referitoare la impozitul
pe venit, achiziții pentru investiții financiare,
management financiar al companiilor, evaluare
a solvabilității companiilor și a persoanelor
fizice, evaluarea capitalului societății, servicii
oferite de societăți de administrare fiduciară,
managementul societăților de investiții cu fonduri
deschise, evaluare financiară și furnizare de
rapoarte de credit, estimări financiare, estimări
fiscale, evaluare financiară, expertize și evaluări
fiscale, furnizare de informații privind factoring-
ul de datorii, factoring, agenții de recuperare și
de colectare a creanțelor, prestare de servicii de
consiliere în legătură cu intermedierea ipotecilor,
planificare financiară, servicii de consiliere
privind planificarea financiară personală, servicii
de planificare financiară și de consiliere în
investiții.

───────
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(210) M 2022 05599
(151) 16/08/2022
(732) SOMPAN INVEST SRL, CALEA

BACIULUI, NR. 179B, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC CONSULT
SRL, STR. UNIRII, NR.3, BL. D8, AP.
31, JUD. CLUJ, DEJ, 405200, CLUJ,
ROMANIA

(540)

HUBERTUS new age

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.08

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante cu servire rapidă (snack-baruri),
servicii de baruri, servicii oferite de cafenele,
servicii de catering, inchirieri de săli de reuniune.

───────

(210) M 2022 05600
(151) 17/08/2022
(732) OTP BANK ROMANIA SA, STR.

BUZEŞTI, NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

otp bank Green Dot

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

9. Bancomate (atm), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, și
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, mașini
și dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
mașini de numărat și sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme și
aplicații software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, suporturi de
stocare digitale sau analog, computere și
dispozitive periferice pentru computere, carduri
cu circuite integrate (carduri inteligente) /
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
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profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,

împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.

42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (saas),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții

38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
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de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicaţii software online.

───────

(210) M 2022 05601
(151) 18/08/2022
(732) S.C. MALIAL S.R.L., SOS.

(540)

MURĂTURI DIN TATĂ IN
FIU S.C. MALIAL S.R.L.

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 02.01.13; 26.11.03;
26.01.01; 26.04.05; 19.01.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
3965), negru, alb, gri

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.

───────

(210) M 2022 05606
(151) 17/08/2022
(732) SUN GLASS CENTER SRL, STR.

VILA ANA, NR.3, CAMERA 3, JUD.
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pardis Chini

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.13;
05.03.13; 05.13.04; 24.01.05; 23.01.05

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

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.
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de comert online, cu
amanuntul, ridicata pentru sticlărie, porțelan și
ceramică, lucrari de birou.

───────

MORII, NR. 2, JUD. DÂMBOVIŢA,
SLOBOZIA MOARA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA
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(210) M 2022 05607
(151) 17/08/2022
(732) IONUŢ IOSIF, STR. URANUS,

NR. 98, BL. U8, SC. 1, ET. 5, AP.
14, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RISEUPBEAUTY
AESTHETIC SURGERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 26.04.05; 26.11.02

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 05608
(151) 17/08/2022
(732) SUN GLASS CENTER SRL, STR.

(540)

Pars China PC
Persian Porcelain

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.22;
05.03.18; 25.01.18; 26.11.03

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

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.
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de comert online, cu
amanuntul, ridicata pentru sticlarie, portelan si
ceramică.

───────

VILA ANA, NR. 3, CAM. 3, JUD.
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2022 05610
(151) 17/08/2022
(732) SUN GLASS CENTER SRL,

(540)

SAKURA
www.sakuraglass.com MEY-JI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 26.04.05

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

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.
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, servicii de comert online, cu
amanuntul, ridicata pentru sticlarie, portelan si
ceramica.

───────

(210) M 2022 05611
(151) 17/08/2022
(732) I&C MOBEVOLUTION SRL,

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

(540)

VILA BLUE SALIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX #422774),
alb (HEX #ffffff)

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

41. Organizarea de evenimente, organizarea de
spectacole, activități culturale.
43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică, servicii de restaurant.

───────

CALEA VICTORIEI, NR. 15A,
JUDETUL CLUJ, TURDA, 
ROMANIA

STR. VILA ANA, NR.3, CAMERA
3, JUDETUL ILFOV, COMUNA
AFUMATI, ROMANIA
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(210) M 2022 05612
(151) 17/08/2022
(732) CRAMA DIN DEAL S.R.L.,

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FILIP CEL SCHIOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.

───────

(210) M 2022 05615
(151) 22/08/2022
(732) ACTIVITY - LEARNING CENTER

S.R.L, STR. SEVER BOCU, BL.
318, ET. 2, AP. 9, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ACTIVITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#DFB532), portocaliu (HEX #EB8D25),
roz (HEX #E13977, #E283A7), albastru
(HEX #8FC3DD, #469DA4, #1B757C),
verde (HEX #053B3F)

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

41. Educație, educație muzicală, educație fizică,
servicii oferite de creșe (educație), educație
preșcolară, furnizarea educației, educație și

instruire, consiliere în carieră (educație),
educație vocațională pentru tineri, educație
în domeniul lingvistic, educație în domeniul
informaticii, servicii de educație tehnologică,
servicii specifice școlilor (educație), consultanță
profesională referitoare la educație, cercetare
în domeniul educației, furnizarea de informații
în materie de educație, organizarea de
simpozioane pe teme de educație, educație
privind siguranța traficului rutier, acordarea
de premii în educație, educație cu privire
la sănătatea fizică, organizare de conferințe
referitoare la educație, servicii de educație și
pregătire profesională, organizare de seminarii
referitoare la educație, organizare de cursuri de
educație fizică, furnizare de pregătire, educație
și îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de conferințe cu privire la
educație, organizare de seminarii pe teme de
educație, organizare de concursuri în materie
de educație, servicii de consiliere în materie
de educație, servicii oferite de tabere de
recreere, furnizare de instalații de recreere,
elaborare de materiale educative, coordonare de
evenimente educative, servicii recreative legate
de drumeții, organizarea de cursuri de limbi
străine, furnizare de servicii educaționale pentru
copii prin intermediul grupurilor de joacă, servicii
educaționale pentru copii.

───────

(210) M 2022 05618
(151) 17/08/2022
(732) SAFE BUSINESS MARKET S.R.L.,

STR. CONSTANTIN LECCA, NR.
34, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

BELVEDERE-SHOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturi
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bere, băuturi nealcoolice, ape

SAT GURA VADULUI, NR. 446,
JUDETUL PRAHOVA, COMUNA
GURA VADULUI, ROMANIA
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minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun, țigări
și trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri 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 băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun, țigări
și trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la băuturi
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun, țigări
și trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri (exceptând transportul lor), furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun,
țigări și trabucuri, țigări electronice și
vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu

băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun, țigări
și trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la
băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun, țigări
și trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la băuturi
alcoolice, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bere, băuturi nealcoolice, ape
minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate, vin,
bere și bere fără alcool, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
sucuri, ape, tutun și înlocuitori de tutun, țigări
și trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de agenții de import și export, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.

───────
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(210) M 2022 05619
(151) 17/08/2022
(732) ENEROM SOLUTIONS S.R.L.,

SOSEAUA CENTURII NR. 8A,
BIROUL NR. 5, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Enerom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

9. Acumulatori, electrici, hidrometre pentru
acid, acidimetre pentru baterii, actinometre,
baterii, electrice, pentru vehicule/acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru
iluminat, baterii, electrice, baterii pentru țigările
electronice, recipiente pentru baterii/recipiente
pentru acumulatoare, cutii pentru baterii/cutii
pentru acumulatoare, încărcătoare de baterii,
balize, luminoase, sonerii (dispozitive de
avertizare), betatroane, mașini de calculat,
inele de calibrare, calibre, calorimetre, catozi,
aparate catodice anti-coroziune, întrerupătoare
cu celulă (electricitate)/reductoare (electricitate),
aparate pentru schimbarea acelor de pick-
up, încărcătoare pentru baterii electrice,
stații de încărcare pentru vehiculele
electrice, instrumente pentru verificarea
francării/instrumente pentru verificarea timbrării
corespondenței, aparate și instrumente folosite
în chimie, chipuri (circuite integrate),
bobine inductante (impedanță), aparate de
cromatografie pentru utilizare în laboratoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
închizători de circuit, întrerupătoare de circuit,
cabluri coaxiale, bobine, electrică, mecanisme
pentru aparatele acționate cu fise, mecanisme
pentru televizoarele acționate cu fise, colectoare,
electrice, aparate electrice pentru comutare,
comutatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, programe
de operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, redresoare de
curent, tuburi de evacuare, electrice, altele

decât cele pentru iluminat/tuburi electrice
de evacuare, altele decât cele pentru,
iluminat, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console
de distribuție (electricitate), etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, cabluri cu
fibră optică, debitmetre, ecrane fluorescente,
fire fuzibile, siguranțe, cristale de galena
(detectoare), celule galvanice, baterii galvanice,
galvanometre, instrumente pentru testarea
gazelor, aparate de măsurare, grilaje pentru
baterii, aparate pentru reglarea căldurii,
aparate heliografice, dispozitive de marcare
a tivului, aparate de înaltă frecvență, roboți
umanoizi cu inteligență artificială, hidrometre,
higrometre, fire de identificare pentru cablurile
electrice, dispozitive de pornire, electrice, pentru
pornirea de la distanță/dispozitive electrice
pentru pornirea de la distanță, dispozitive de
intercomunicare, interfețe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manșe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, cutii de joncțiune (electricitate), manșoane
de joncțiune pentru cablurile electrice, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
mire de nivelare (instrumente topografice)/
stadii (instrumente topografice), instrumente
de nivelare, nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, lochuri (instrumente
de măsurare), indicatoare de pierdere electrică,
fire magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice, unități cu bandă
magnetică pentru calculatoare, stâlpi pentru
antenele fără fir, instrumente matematice,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente de
măsură, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare
de lumină), condensatoare optice, cititoare
optice de caractere, suporturi optice de
date, discuri optice, oscilografe, fotometre,
celule fotovoltaice, aparate și instrumente
pentru fizică, planșete topografice (instrumente
topografice), planimetre, plăci pentru baterii,
plottere, prize, fișe și alte elemente de
cuplare (conexiuni electrice), fire cu plumb,
fire cu plumb, polarimetre, aparat de măsurare
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cu precizie, balanțe de precizie, conectori
pentru indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, prisme (optică),
sonde pentru scopuri științifice, aparate pentru
măsurarea distanțelor/telemetre, refractoare,
aparate de reglare, electrice, relee, electrice,
instalații electrice pentru controlul de la distanță
al operațiunilor industriale, dispozitive pentru
control de la distanță, lasere de salvare
cu semnale luminoase, rezistențe, electrice,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
sonerii de semnalizare, lămpi de semnalizare,
panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, fluiere de semnalizare, geamanduri
de semnalizare, semnale, luminoase sau
mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, baterii solare, panouri solare pentru
producerea de energie electrică, linii de sondaj,
aparate și mașini de sondaj, spectografe,
spectroscoape, stroboscoape, ochelari de soare,
instrumente topografice, lanțuri topografice,
aparate și instrumente topografice, nivele
topografice, tablouri de distribuție, cutii
de distribuție [electricitate], întrerupătoare,
electrice, rigle în formă de t (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, telefoane
video.

───────

(210) M 2022 05620
(151) 17/08/2022
(732) YESMILA FASHION S.R.L, SAT

APATEU NR. 150B, JUD. BIHOR,
COMUNA NOJORID, BIHOR,
ROMANIA

(540)

777 L&W
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în

organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de intermediere afacerilor cu privire la
cu potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
distribuirea de eșantioane, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenție de
ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, închiriere de echipamente și mașini
de birou, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), întocmirea ștatelor de plată,
consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare,
relocarea serviciilor pentru afaceri, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
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căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, actualizarea materialelor
de publicitate, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 05621
(151) 17/08/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

AXSOZIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente dietetice pe bază de
minerale de uz uman, preparate pe bază de
vitamine de uz uman.

───────

(210) M 2022 05622
(151) 17/08/2022
(732) CONSTANTIN - BOGDAN

DAMIAN, SAT PECIU NR.661, JUD.
TIMIȘ, COMUNA PECIU, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

TiMiSoAra COFFEE FeStiVaL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 08.07.25

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

41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

205

de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile de
dans.

───────

(210) M 2022 05623
(151) 17/08/2022
(732) AG MIRROR SRL, B-DUL

RÂMNICU SĂRAT NR.8, BL.21A,
SC.1, ET.1, AP.7, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AGMIRROR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

20. Mobilier din sticlă, sticlă argintată (oglinzi),
plăci de sticlă pentru oglinzi, oglinzi (sticlă
argintată), uși din sticlă pentru mobilier,
scări confecționate din fibră de sticlă,
panouri din sticlă pentru afișarea reclamelor
(neluminoase), vitrine, standuri de prezentare
pentru vitrinele magazinelor, oglinzi decorative,
oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier).

───────

(210) M 2022 05626
(151) 17/08/2022
(732) BLU ACCOUNTING S.R.L., B-

DUL DECEBAL NR. 17, BLOC
S16, SCARA A, ETAJUL 4, AP. 11,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030968,
ROMANIA

(540)

BLU ACCOUNTING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Contabilitate, consiliere (contabilitate)
fiscală, consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), contabilitate
de gestiune, contabilitate pentru terți,
contabilitate și audit, planificarea obligațiilor
fiscale (contabilitate), evidență contabilă
și contabilitate, servicii de contabilitate
computerizată, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanţă cu privire la contabilitate,
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de contabilitate și evidență contabilă,
furnizare de informații în materie de contabilitate,
consiliere în domeniul afacerilor cu privire la
contabilitate, servicii de consultanță și informare
cu privire la contabilitate.

───────

(210) M 2022 05627
(151) 17/08/2022
(732) NOMH S.R.L., SAT CENEI NR. 144,

JUD. TIMIȘ, SAT CENEI, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SPAZZIO Create Infinity

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:negru, gri (Pantone
427 C), alb (Pantone 000C)

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 05628
(151) 17/08/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

NEQLOFOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente dietetice pe bază de
minerale de uz uman, preparate pe bază de
vitamine de uz uman.

───────

(210) M 2022 05630
(151) 17/08/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

WRODIONA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente dietetice pe bază de
minerale de uz uman, preparate pe bază de
vitamine de uz uman.

───────

(210) M 2022 05631
(151) 17/08/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

RISEFTIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente dietetice pe bază de
minerale de uz uman, preparate pe bază de
vitamine de uz uman.

───────
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(210) M 2022 05632
(151) 17/08/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

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

(540)

SIFOXINA

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

5. Preparate farmaceutice de uz uman,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente dietetice pe bază de
minerale de uz uman, preparate pe bază de
vitamine de uz uman.

───────

(210) M 2022 05634
(151) 24/08/2022
(732) CRISTOPHE TO BE FOOD SRL,

ALEEA 1 IUNIE, NR.29, BLOC
G1, SCARA 1, APARTAMENT 18,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
620134, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Galeria de Bucate

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

39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2022 05636
(151) 22/08/2022
(732) OPRINA CLAUDIA-DORA, STR.

SENESLAV VOIEVOD NR.67,
SECTOR 2, BUCURESTI, 050587,
ROMANIA

(540)

Dora Bloom exquisite
arrangements

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.05.23

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

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────
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(210) M 2022 05637
(151) 17/08/2022
(732) ART SEVEN SRL, STR. DR.

PETRE HERESCU NR.12,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050587,
ROMANIA

(540)

ART SEVEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, rosu, gri
deschis, alb

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

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

───────

(210) M 2022 05639
(151) 17/08/2022
(732) RELOAD CONCEPT SRL, STR.

BLAISE PASCAL NR.19, AP.2,
JUDETUL TIMIS, DUMBRĂVIȚA,
307160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

mylocation
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

42. Servicii it, actualizarea paginilor web pentru
terți, administrare de servere de la distanță,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații, creare și întreținere de site-uri
web pentru telefoane mobile, design grafic pe
calculator pentru cartografiere prin proiecție
video, dezvoltare software, programare și
implementare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
motoarelor de căutare, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online
pentru terți, cartografie, cercetare în domeniul
mijloacelor de comunicare sociale, consultanță
tehnică cu privire la dezvoltarea de produse,
creare de hărți gps (sistem de poziționare
globală), elaborare de hărți în format digital,
explorare arheologică, furnizare de informații
on-line, dintr-o bază de date electronică
sau de pe internet, în domeniul cercetării
tehnologice, servicii de cartografiere, servicii
de fotogrammetrie, servicii de proiectare de
hărți, consultanță în materie de design web,
creare de animații și efecte speciale pentru
terți, creare, proiectare și întreținere de pagini
web, proiectare de lucrări creative audiovizuale,
servicii de grafică digitală, servicii de ilustrare
(design).

───────

(210) M 2022 05640
(151) 17/08/2022
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR.272, BL.61, SC.C,
ETAJ 3, AP.71, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020892, ROMANIA

(540)

COFEDOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice.

───────
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(210) M 2022 05641
(151) 18/08/2022
(732) INCUBCENTER SRL, STR.

GHEORGHE DOJA, NR.67,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540354, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

INCUBCENTER LEARN BUILD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare si bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05642
(151) 18/08/2022
(732) S.C. FELLIS CARE SRL,

INTRAREA BOGDAN PETRICEICU
HASDEU, NR.5, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900388, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FELLIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Unghii false, lac de unghii, ojă de unghii,
sclipici pentru unghii, cremă pentru unghii,
gel pentru unghii, cosmetice pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
bază pentru unghii (cosmetice), primer pentru
unghii (cosmetice), loțiuni pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, produse
pentru întărirea unghiilor, lipici pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, lac
pentru albirea unghiilor, pansamente pentru
reconstrucția unghiilor, unghii false de uz
cosmetic, lac de bază pentru unghii, unghii false
din metale prețioase, materiale de acoperire
pentru unghii, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, lac de unghii de uz cosmetic, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, straturi de
acoperire pentru sculptarea unghiilor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, unghii false pentru degetele de la
picioare, produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, adezivi pentru gene, păr și unghii false,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), machiaj multifuncțional,
pudră de machiaj, produse pentru machiaj, pudră
pentru machiaj, creioane de machiaj, seturi de
machiaj, bază de machiaj, fond de ten (machiaj),
farduri pentru truse de machiaj, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse de machiaj pentru
față și corp, baze pentru machiaj sub formă de
paste, preparate de machiaj pentru față și corp,
uleiuri pentru masaj, uleiuri de masaj, uleiuri de
masaj pentru față.
8. Aparate de ras, aparate de ras japoneze,
aparate de ras electrice, aparate de ras cu
vibrație, tocuri pentru aparate de ras, lame
pentru aparate de ras, aparate de ras, non-
electrice, aparate de ras de unică folosință,
lame pentru aparate de ras electrice, casete cu
lame pentru aparate de ras, distribuitoare de
lame pentru aparate de ras, brice (de bărbierit),
foarfece, foarfeci, suporturi pentru foarfece,
foarfece pentru cuticule, foarfece de tuns,
foarfeci de tuns, foarfece de uz casnic, foarfeci
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(unelte acționate manual), foarfeci (forfecuțe) de
unghii, foarfece de mână (acționate manual),
instrumente de ascuțit foarfeci (acționate
manual), foarfece de uz personal (electrice
și neelectrice), pieptene pentru contur barbă,
pile, pile-ac, pile de unghii, pile electrice de
unghii, pile pentru bătături, pile pentru picior,
pile (instrumente manuale), pile pentru unghii,
pile pentru unghii, neelectrice, pile electronice
pentru picioare, pile de unghii pentru manichiură,
pile de unghii, electrice sau neelectrice,
truse de pedichiură, truse de bărbierit,
truse de manichiură, truse de manichiură
(electrice), truse de pedichiură electrice,
accesorii pentru manichiură, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, instrumentar de
pedichiură, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, unghiere, clești de unghii, clești
pentru unghii, freză electrică pentru unghii,
unghiere (electrice sau neelectrice), unghiere
pentru întreținerea pielițelor, clești de unghii
(unelte manuale), dispozitive neelectrice de
șlefuit unghiile, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), capete cu role pentru pile
electronice de unghii, pensete, pensete pentru
gene artificiale.
10. Aparate non-electrice pentru masaj,
dispozitive pentru masajul corporal, aparate de
masaj pentru picioare, aparate de masaj de
uz personal, aparate de masaj, electrice sau
neelectrice.
21. Pămătufuri pentru bărbierit , suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, perii cosmetice, perii
pentru rimel, perii pentru curățat, perii de baie,
perii pentru unghii, perii de unghii, perii de
curățare, suporturi pentru perii, perii pentru
spate, perii pentru pilă, perii pentru păr, perii
pentru șamponare, perii pentru exfoliere, perii
pentru uz casnic, perii pentru igiena personală,
perii pentru curățarea pielii, perii destinate
utilizării la nuanțarea părului, perii sonice
oscilante pentru îngrijirea pielii, perii cu aer cald
pentru păr, perii de ras din păr de bursuc,
piepteni, pieptene, piepteni electrici, piepteni
pentru gene, piepteni de păr electrici, piepteni
pentru taparea părului, piepteni cu dinți rari
pentru păr, bureței pentru machiaj, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, pensule de
uz cosmetic, pensule pentru contur de ochi,
bureți, bureți cosmetici, bureți pentru corp, bureți
de baie, bureți de mare naturali, bureți pentru
exfolierea pielii, bureți pentru curățarea feței,
suporturi pentru bureți demachianți, bureți pentru
baie din plasă, bureți pentru aplicarea pudrei de
corp, bureți de microdermabraziune pentru uz
cosmetic, periuțe de dinți, periuțe pentru gene,

periuțe de dinți manuale, cutii pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru periuțe de dinți, periuțe
interdentale pentru curățarea dinților, suporturi
pentru periuțe de dinți, savoniere.

───────

(210) M 2022 05644
(151) 18/08/2022
(732) ROMBAT SA, STR. DRUMUL

CETATII, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ENDURANCE HD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii pentru vehicule.

───────

(210) M 2022 05645
(151) 18/08/2022
(732) ROMBAT SA, STR. DRUMUL

CETATII, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

CHAMPION HD-EFB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii pentru vehicule.

───────
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(210) M 2022 05646
(151) 18/08/2022
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,

1 MONSTER WAY, CALIFORNIA,
CORONA, 92879, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 92879, ROMANIA

(540)

MONSTER ENERGY ULTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi non-alcoolice.

───────

(210) M 2022 05649
(151) 18/08/2022
(732) VASILONI SRL, STR. CALEA

BUCURESTI NR.149, JUDETUL
VALCEA, RAMNICUL VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

VASILONI DISTRIBUTIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.03.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2746C), portocaliu (Pantone 1495C)

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

35. Servicii de comerț cu produse alimentare
și nealimentare prin intermediul spațiilor
comerciale de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicată, prin intermediul
cataloagelor și prin mijloacele electronice

(online), intermediere în comerțul cu produse
alimentare și nealimentare, servicii de agenții de
import-export.
39. Servicii de distribuție (transport) de mărfuri
pe cale rutieră, servicii de depozitare și livrare
de bunuri, servicii de închiriere de spații de
stocare în depozite, servicii de manipulare și de
încasare de mărfuri, servicii de ambalare, servicii
de închiriere și leasing (fără posibilitate de
cumpărare sau achiziţie în rate) cu autoturisme
și autovehicule rutiere ușoare, servicii de
informare, consiliere și rezervare în legătură cu
transportul de mărfuri.

───────

(210) M 2022 05652
(151) 18/08/2022
(732) IONUȚ DOLĂNESCU, STR.

CAIMATEI, NR. 12, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

IONUȚ DOLĂNESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, aplicații
software descărcabile care permit accesul la
muzica interpretată de un artist, fişiere de
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, publicaţii electronice,
descărcabile, holograme, tonomate, muzicale/
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
podcasturi descărcabile.
35. Servicii de rezervare a angajamentelor
pentru artiști interpreți, managementul
activităților de impresariat artistic, promovare
de concerte muzicale, promovare de festivaluri
muzicale, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu amănuntul online de discuri
de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi
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de înregistrare digitale, servicii de comerț cu
amănuntul de discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
servicii de comerț cu ridicata de discuri de
vinil, compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale.
41. Divertisment, activităţi culturale, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea de festivaluri, servicii de disc
jockey, furnizarea de concerte, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, servicii de
karaoke, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, compunerea de melodii,
culegerea de melodii populare (servicii de
educație și/sau divertisment), furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de spectacole, prezentarea prestaţiilor live,
producţia de programe radio şi de televiziune,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), educație
muzicală, producere de podcasturi, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți.

───────

(210) M 2022 05653
(151) 18/08/2022
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂȚII, NR. 39, DEMISOL 1, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINȚEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Primii Câștigă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi
de instruire (cu excepţia aparatelor), reviste

cu program tv (tipărituri), reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, servicii de promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
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de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de

programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
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timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale, transmisie de emisiuni televizate,
difuzare și transmisie de televiziune interactivă,
jocuri interactive, știri interactive, sport interactiv,
divertisment interactiv și competiții interactive,
servicii de telecomunicații și / sau comunicații
și / sau servicii de difuzare și / sau transmisie
video la cerere și aproape la cerere, furnizarea
accesului la filme, videoclipuri și programe de
televiziune pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,

audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
servicii de divertisment de natura emisiunilor
de ştiri televizate, producţii de film, televiziune
şi radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
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programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

───────

(210) M 2022 05654
(151) 18/08/2022
(732) GEORGIANA ANGHEL, SOS.

OLTENIŢEI, NR. 17I, BL. 9, ET. 4,
AP. 27, JUD. ILFOV, POPESTI -
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

missjoy

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.22;
26.01.01; 09.01.10

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a lenjeriei
intime, costumelor de baie, îmbrăcăminții pentru
sport 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 lenjerie intimă, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru sport, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
lenjerie intimă, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru sport, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la lenjerie intimă, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru sport (exceptând
transportul lor), reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu lenjerie intimă,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru sport,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
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la lenjerie intimă, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru sport, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la lenjerie intimă,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru sport.
38. Transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
continuă (streaming) de material audio, video
și audiovizual printr-o rețea globală de
calculatoare.
40. Imprimare, imprimare 3d, imprimarea
desenelor, imprimarea tricourilor, imprimare pe
materiale textile.
45. Servicii de stilism vestimentar personalizat,
consiliere personalizată de stilism vestimentar,
servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), realizare de cutii de
cadouri personalizate, servicii de cumpărături
personalizate pentru terți.

───────

(210) M 2022 05655
(151) 18/08/2022
(732) AVINCI CONCEPT CONSTRUCT

SRL, ALEEA TUDOR NECULAI,
NR. 115B, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

MHC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de exterminări, dezinsecție
și deratizare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de excavare și extracție de
zăcăminte naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, încărcare de baterii
și dispozitive de stocare de electricitate și
închiriere de echipamente aferente, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, încărcare de baterii

și dispozitive de stocare de electricitate și
închiriere de echipamente aferente, extracție de
resurse naturale, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), asamblare, întreţinere şi reparaţii
de mobilier, consolidare de clădiri, conservarea
clădirilor, construcție de case, construcție
de spații de cazare interioare, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți, construcții de case pe bază de
comandă, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții pe uscat (onshore),
construcții și reparații de clădiri, construirea
de zone rezidențiale, fundații pentru clădiri,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații privind
reconstruirea clădirilor, pregătirea podelelor
pentru placare și căptușire, pregătirea terenului
pentru construcții, servicii de cimentare, servicii
de colmatare și călăfătuire interioare, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
construcții de clădiri rezidențiale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, renovarea și repararea clădirilor,
construire de locuințe private, construirea de
locuințe publice, servicii de construcții referitoare
la clădiri pentru locuințe, reparații și întreținere
de clădiri, curățare interioară și exterioară de
clădiri, managementul proiectelor pe șantier
privind construcția clădirilor, montare de clădiri
și structuri prefabricate, vopsire de clădiri,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
construcție de clădiri de apartamente, construcții
de infrastructură, construcție de anexe de casă,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, întreținere și
reparații de mobilier, instalare, întreținere și
reparații pentru ascensoare și lifturi, amenajare
de terenuri (construcții), construcția de clădiri,
construcție de clădiri, construcție de clădiri pe
bază de comandă, construcții, construcții civile,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
fabrici pe bază de comandă, construcții de
drumuri pe bază de comanda, construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construire de parcări supraetajate
pentru mașini, decorare de clădiri, furnizare
de informații referitoare la construcția de
clădiri, instalare de acoperișuri, izolarea
pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a
acoperișurilor, instalare de conducte, instalarea
de sisteme de țevi, lucrări de construcție,
lucrări de etanșeizare (construcții), lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, vopsire
prin pulverizare, vopsire și decorare de clădiri,
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vopsire și lăcuire, zugrăvirea caselor, renovarea
clădirilor, renovare de proprietăți, servicii de
tâmplărie, servicii de zugrăvire și decorare,
curățarea clădirilor rezidențiale.

───────

(210) M 2022 05657
(151) 18/08/2022
(732) MIHAI IRIMIA, SOS. BUCUREȘTI-

TÂRGOVIȘTE, NR. 27, ET. 3,
AP. 8,. SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19

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

43. Servire de alimente și băuturi, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de alimentație publică, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii oferite de
un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2022 05661
(151) 18/08/2022
(732) BOGDAN - FLORIN COLEA,

STR. REZERVELOR NR. 64H,
AP. 4, JUDETUL ILFOV, SAT
ROSU COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SABOR DEL CHEF

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2022 05663
(151) 18/08/2022
(732) DOMENO 2012 SRL, STR.

VOINICILOR, NR 49, BL 503, SC
C, AP 1, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

NERV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

SNAQ 
proaspat, pe loc, pe plita!
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock si folk, reprezentații în direct ale
unor trupe rock si folk, organizarea de concerte
de muzică în direct, reprezentații de muzică live,
servicii de divertisment prestate de muzicieni,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment în direct.
43. Servicii de cafenea, servicii oferite de baruri,
servicii ale barurilor, servicii oferite de bufete cu
autoservire.

───────

(210) M 2022 05664
(151) 18/08/2022
(732) WINE CONNECTION HOLDING

SRL, DRUMUL SABARENI,
NR.24-26, CLADIRE CORP
ADMINISTRATIV, ETAJ 2, BIROU
COD 1A204H, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TANO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05665
(151) 18/08/2022
(732) WINE CONNECTION HOLDING

SRL, DRUMUL SABARENI,
NR.24-26, CLADIRE CORP
ADMINISTRATIV, ETAJ 2, BIROU
COD 1A204H, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AVIRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

───────

(210) M 2022 05666
(151) 18/08/2022
(732) WINE CONNECTION HOLDING

SRL, DRUMUL SABARENI,
NR.24-26, CLADIRE CORP
ADMINISTRATIV, ETAJ 2, BIROU
COD 1A204H, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SAGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 05667
(151) 18/08/2022
(732) STEGARIU F. FLORIN P.F.A,

SAT STRUNGA, CORP
ADMINISTRATIV AL SC
AGROROM STRUNGA, O
CAMERA, JUDETUL IASI,
COMUNA STRUNGA, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

CARUSEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, alcoolic, cocktail-uri,
curacao, digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distilate, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă,
whisky, vin, băuturi pe bază de vin, punci de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), cocteiluri
preparate pe bază de vin, băuturi aperitive pe
bază de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe.

───────

(210) M 2022 05671
(151) 18/08/2022
(732) SC UNIQUENOVA TRADING SRL,

STR.DIMITRIE CANTEMIR, NR. 80,
JUDET BIHOR, ORADEA, 410513,
BIHOR, ROMANIA

(540)

UNIQUESTORE

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

35. Servicii de comenzi online computerizate.
───────

(210) M 2022 05675
(151) 18/08/2022
(732) SC YAN SHI IMPEX, ȘOS. STEFAN

CEL MARE, NR. 6, BL.15A,
SC. A, ET.9, AP.36, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

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

(540)

BAONEO

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

18. Sistem de transportator bebeluși, port bebe,
marsupiu ergonomic pentru bebeluși.
35. Servicii de comert in magazine și online
pentru transportator bebeluși, port bebe,
marsupiu ergonomic pentru bebeluși.

───────
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(210) M 2022 05676
(151) 18/08/2022
(732) MELIORI COMPANY S.R.L., STR.

CUZA VODA, NR 73, JUDET
VRANCEA, PETRESTI, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Meliora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.13; 02.03.01;
02.03.16; 29.01.02

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

clase:
35. Administrarea vânzărilor, administrare
comercială, servicii de agenții de import-export,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de vânzare în legătură
cu produse, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale marketing de
produse, marketing pe internet, promovarea
produselor prin mijloace audiovizuale, publicare
de materiale publicitare online, publicitate radio
și de televiziune, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.

39. Ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, impachetare și ambalare
de bunuri, impachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare.

───────

(210) M 2022 05681
(151) 19/08/2022
(732) NN ASIGURARI DE VIATA S.A.,

STR.COSTACHE NEGRI, NR. 1-5,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050552,
ROMANIA

(540)

NNCare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurari, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2022 05683
(151) 19/08/2022
(732) CARREFOUR (société anonyme),

93 AVENUE DE PARIS, MASSY,
91300, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Carrefour flash

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 24.15.02;
24.15.05

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

clase:
9. Aplicații software de calculator descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru dispozitive
mobile de comunicații, software (programe
înregistrate), software de calculator pentru
utilizarea cu plăți electronice, software de
calculator pentru utilizare în tranzacții fără
contact (contactless) cu retaileri, comercianți și
vânzători prin dispozitive portabile, software de
calculator pentru asigurarea securității plăților
mobile, tranzacții fără contact (contactless) cu
retaileri, comercianți și vânzători prin dispozitive
portabile și informații despre carduri de credit
și debit, software de calculator pentru stocare,
transmitere, prezentare, verificare, autentificare
și achitare electronică de cupoane, reduceri,
reduceri, recompense și oferte speciale,
software de calculator pentru utilizare cu
programe de fidelizare a clientilor și carduri
de fidelitate pentru accesarea și utilizarea
punctelor de fidelitate, carduri cu cip, carduri de
memorie sau microprocesor pentru uz comercial
și financiar, cartele magnetice codificate pentru
uz comercial si financiar, carduri inteligente,
magnetice, optice, electronice, de memorie sau
cu microprocesor, utilizabile în mod preplătit,
cu sau fără contact, pentru a plăti achiziția
de produse sau pentru a plăti servicii, carduri
preplătite cuprinzând un portofel electronic
pentru a plăti achiziția de bunuri sau pentru a

plăti servicii, card de credit, carduri de debit,
carduri de plată magnetice, carduri magnetice
pentru transferuri electronice de fonduri si
pentru tranzacții financiare, carduri de fidelitate
codificate, portofel electronic.
35. Servicii de publicitate, servicii de informații
comerciale, informare comercială și consiliere
pentru consumatori, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, difuzare de reclame,
publicare de texte publicitare, diseminare și
distribuire de materiale publicitare și anume:
tipărite, cataloage, broșuri, prospecte, pliante,
mostre, comunicare corporativă (publicitate),
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de oferte promoționale (promovarea
vânzărilor pentru terți), organizarea și
managementul operațiunilor de afaceri de
fidelizare a clienților, demonstrație de produs,
gestionarea administrativă a achizițiilor de
produse și/sau servicii online pe internet,
servicii de promovare a afacerilor pentru tot
felul de produse, in special cele furnizate
in supermarketuri, piețe si hipermarketuri,
servicii de promovare a vânzărilor pentru tot
felul de produse, în special cele furnizate
în supermarketuri, piețe și hipermarketuri,
regruparea în beneficiul terților (cu excepția
transportului acestora) și servicii de vânzare cu
amănuntul, inclusiv prin intermediul unui site
web sau printr-un dispozitiv de automatizare
a achizițiilor și plăților pe un site comercial
pentru preparate fizice, de albire și alte substanțe
de spălat, produse de curățenie, lustruire,
degresare și produse abrazive , săpunuri,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
cosmetice, lotiuni de par, paste de dinți, scule
si unelte acționate manual, tacâmuri neelectrice,
furculițe și linguri (tacâmuri), aparate de ras,
aparate și instalații pentru iluminat, încălzire,
răcire, generare de abur, gătit, uscare, ventilare,
distribuire apă și instalații sanitare, hârtie și
carton (neprelucrate, semifabricate sau pentru
papetărie sau tipărire), imprimate, articole de
legatorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
lipicioase) de papetărie sau de uz casnic,
materiale plastice pentru ambalare, materiale
pentru artiști, pensule, mașini de scris și
articole de birou ( cu excepția mobilierului),
materiale de instruire sau de predare (cu
excepția aparatelor), caractere tipografice, clișee
tipografice, ustensile șl recipiente neelectrice
de uz casnic sau de bucătărie (nu din
metale prețioase sau acoperite cu acestea),
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
materiale de confecționare a periilor, materiale
de curățare, bureți metalici, sticlă neprelucrata
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sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de
construcție), veselă din sticlă, porțelan sau
ceramica, carne, peste, pasare si vanat, extracte
de carne, fructe si legume conservate, uscate
si fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, oua, lapte
si produse lactate, uleiuri si grăsimi comestibile,
cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată
comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), condimente, înghețată, produse
agricole, horticole și forestiere (nepreparate
și neprelucrate), semințe (semințe), fructe și
legume proaspete, plante și flori naturale, hrană
pentru animale, malț, bere, ape minerale și
gazoase, băuturi nealcoolice și preparate pentru
prepararea băuturilor (cu excepția celor pe bază
de cafea, ceai sau cacao și băuturi din lapte),
băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri,
băuturi alcoolice (cu excepția berilor).
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
bancare, furnizarea, transmiterea, procesarea,
facilitarea, verificarea și autentificarea plăților
mobile și a tranzacțiilor fără contact (contactless)
cu retaileri, comercianți și vânzătorii prin
intermediul dispozitivelor portabile, procesarea
și gestionarea plăților mobile și a tranzacțiilor
fără contact (contactless) cu retaileri,
comercianți și vânzătorii prin dispozitive
portabile, servicii de plată electronică și transfer
de fonduri, toate aceste servicii pot fi oferite
online, servicii de transfer electronic de fonduri,
servicii cu carduri de credit, servicii cu carduri de
debit, servicii financiare referitoare la utilizarea
unui card de fidelitate, servicii de carduri de
fidelitate asociate cu o funcție de plată, credit
sau debit, care oferă avantaje comerciale sau
financiare, servicii de finanțare încadrate într-un
program de fidelizare, servicii financiare prestate
deținătorilor de carduri de plată, carduri de
credit, carduri de fidelitate, servicii de garantare
financiară, servicii de asigurare referitoare
la protecția achizițiilor, protecția prețurilor și
garanția extinsă pentru produse și servicii
achiziționate cu carduri bancare, carduri de
plată, carduri de credit sau de debit, emiterea
de carduri preplătite de contact sau contactless
care conțin un portofel electronic pentru a plăti
achiziția de produse sau pentru a remunera
servicii.

───────

(210) M 2022 05684
(151) 19/08/2022
(732) COMANDASU PARASCHIVA

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. UNIRII, NR. 5, SAT PODURI,
JUDET ARGES, COMUNA CORBI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Conacul Doamnei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 07.01.11;
26.11.01; 26.11.12; 29.01.02; 29.01.04

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

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, sculptură în alimente, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat*,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
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soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, cazare temporară
oferită de ferme de agrement, servicii de
camping pentru turiști (cazare), servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2022 05686
(151) 19/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE DEM TEODORESCU
NR.16 BIS, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Alternativa educațională
Step by Step

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

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

───────

(210) M 2022 05687
(151) 19/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. GHE DEM TEODORESCU
NR.16 BIS, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Alternativa Step by Step
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05691
(151) 19/08/2022
(732) ONLINE SHOP DISCOUNT

SRL, STR. POPA TATU NR.
1-3 PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DMS

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 02.01.23; 02.01.17; 27.05.01;
26.01.14; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, mov,
negru

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, aparate și instalații de aer condiționat,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
de exemplu, cuptoare dentare, cuptoare cu
microunde, cuptoare pentru brutărie, sobe ca
aparate de încălzire, colectoare termice solare,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, cămine, seminee casnice,
sterilizatoare, incineratoare, aparate și instalații
de iluminat, de exemplu, tuburi luminoase
pentru iluminat, reflectoare, lumini de siguranță,
numere luminoase pentru case, reflectoare de
vehicule, lumini pentru vehicule, lămpi, de
exemplu, lămpi electrice, lămpi cu gaz, lămpi
de laborator, lămpi cu ulei, lămpi stradale, lămpi
de siguranță, aparate pentru bronzat ca paturi
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solare, instalații pentru baie, fitinguri pentru
baie, instalații sanitare pentru baie, toalete,
pisoare, fântâni, fântâni de ciocolată, pernuțe,
perne și pături încălzite electric, nu cele pentru
scopuri medicale, sticle cu apă caldă, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, mașini de copt pâine,
mașini de cafea, mașini de făcut înghețată,
mașini și aparate de făcut gheață.
14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului, bijuterii, inclusiv imitațiile de bijuterii,
de exemplu bijuteriile cu strasuri, butoni de
cămașă, ace de cravată, agrafe de cravată, inele
de chei, lanțuri pentru brelocuri și pandantive
pentru acestea, pandantive bijuterii, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice și ceasuri, de exemplu, cleme și
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru
ceasornice și ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri
de ceas, sticlă de ceas, agate, ceasuri cu
alarmă, aliaje din metale prețioase, amulete
(bijuterii), mărgele pentru fabricarea bijuteriilor,
cutii din metale prețioase, brățări (bijuterii),
brățări realizate din textile brodate (bijuterii),
broșe (bijuterii), busturi din metale prețioase,
caboșoane, lanțuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, cronografe (ceasuri), cronometre,
instrumente cronometrice, cronoscoape, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, cutii de
ceasuri, ceasornice, ceasuri și ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonne, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referință) / ceasuri de referință,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
prețioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri
ca bijuterii, inele retractabile pentru chei/
lanțuri retractabile pentru chei, ace bijuterii
pentru pălării, butoni de cămașă, cadrane
(ceasornicărie), diamante, cercei, figurine din
metale prețioase / statuete din metale prețioase,
aur, în formă brută sau foiță, fire de aur
(bijuterii), bijuterii pentru pălării, lingouri din
metale prețioase, iridiu, bijuterii din fildeș,
gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanțuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri și ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre prețioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,

paladiu, bijuterii cu strasuri (imitații de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicăre), ace
(bijuterii), platină (metal), metale prețioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre prețioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii / mătănii, ruteniu, pietre semiprețioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiță, spinel (piatră
prețioasă), inele despicate pentru chei din metal
prețios, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal prețios, cronometre, cadrane solare,
fibre din metal prețios (bijuterii) / fire din metal
prețios (bijuterii), agrafe de cravată, ace de
cravată, curele de ceas / curele pentru ceasurile
de mână/ curelușe de ceas, lanțuri de ceas,
arcuri de ceas, sticle de ceas / geamuri de ceas,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), ace
de ceas, ceasuri, opere de artă din metal prețios,
ceasuri de mână.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
lut, - ustensile de uz casnic și de bucătărie,
de exemplu, pliciuri pentru insectele zburătoare,
cârlige de rufe, linguri de amestecare, linguri
de gătit și tirbușoane, precum și ustensile de
servire, de exemplu, clești de zahăr, clești
de gheață, palete pentru plăcinte și polonice
pentru servire, recipiente de uz casnic, de
bucătărie și de gătit, de exemplu, vase, sticle,
pușculițe în formă de purcel, găleți, agitatoare de
cocktailuri, vase de gătit și tigăi, și fierbătoare
neelectrice (pentru aragaz) și oale de gătit sub
presiune, aparate mici de bucătărie acționate
manual pentru mărunțire, măcinare, presare
sau zdrobire, de exemplu, prese pentru usturoi,
spărgătoare de nuci, pisăloage și mojare,
suporturi pentru veselă și pentru carafe, ustentile
cosmetice și de toaletă, de exemplu, piepteni
și periuțe de dinți electrice și neeletrice, ață
dentară, separatoare din spumă pentru degete
utilizate la pedichiură, bureți pentru pudră, genți
de cosmetice dotate, articole de grădinărit,
de exemplu, mănuși de grădinărit, jardiniere,
stropitori și duze pentru furtunuri de stropit,
acvarii interioare, terarii și vivarii.
26. Dantelă, șnur și broderie,produse de
mercerie, panglici și funde, nasturi, copci de
tip moș și babă, ace și ace cu gămălie,
flori artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals,
peruci, calote din păr, bărbi false, agrafe,
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elastice de păr, panglici și funde ca articole
de mercerie sau utilizate ca decorațiuni pentru
păr, făcute din orice material, panglici și funde
pentru împachetat cadouri, nu din hârtie, plase
pentru păr, catarame, fermoare, pandantive,
altele decât cele pentru bijuterii, inele de
chei sau lanțuri pentru brelocuri, ghirlande și
coroane artificiale pentru Crăciun, inclusive cele
cu lumini incorporate, anumite articole pentru
ondularea părului, de exemplu, ondulatoare
de păr, electrice și neelectrice, altele decât
ustensilele manuale, ace pentru ondularea
părului, hârtie pentru ondularea părului, aplicații
(mercerie), flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, plante artificiale, altele decât
pomii de Crăciun, ghirlande artificiale pentru
Crăciun, ghirlande artificiale cu lumini pentru
Crăciun, coroane artificiale pentru Crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru Crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale prețioase,
mărgele, altele decât pentru confecționarea
bijuteriilor, cleme pentru curele, ace pentru
mașina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze /
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, bobine
pentru ața de brodat sau lână (nu componente
de mașini), ace de năvădit, funde pentru păr, cutii
de ace, șnururi, brasarde / banderole de braț
(accesorii de îmbrăcăminte), broșe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanțuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
ace de păr, plase pentru păr, căști pentru
vopsirea părului, hârtie pentru ondularea
părului, extensii de păr, ondulatoare de păr,
electrice și neelectrice, altele decât ustensilele
manuale, ornamente pentru pălării, benzi
pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai și puf, copci
(mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente din
dantelă / pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor / numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus ața în
ac, ace, ace pentru mașinile de pieptănat lâna,
numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struț (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,

altele decât bijuteriile, șuvițe împletite / meșe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici și funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, rozete (mercerie),
croșete pentru carpete, ace pentru pielărie
(șelărie), ace de cusut, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, închizători de
pantofi, cârlige pentru pantofi, șireturi pentru
pantofi, ornamente pentru pantofi, ocheți pentru
pantofi, catarame pentru pantofi, ace de
cizmărie, pernuțe de umeri pentru îmbrăcăminte,
ace pentru confecționarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi pentru
rejansele de draperii, ciucuri (mercerie), moțuri
(pompoane), calote din păr, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru cicliști,
peruci, șireturi de lână, coronițe din flori
artificiale, închizători cu fermoar / fermoare,
fermoare pentru genți / închizători cu fermoar
pentru genți.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament și de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume și pentru petreceri, de exemplu, măști
de carnaval, pălării de petrecere din hârtie,
confeti, tuburi cu confeti și pocnitori cu surprize
specifice Crăciunului, instrumente de vânătoare
și de pescuit, de exemplu, undițe de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undița, momeli,
fluiere pentru vânătoare, echipamente pentru
diverse sporturi și jocuri, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de Crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluși,
jocuri de table, genți special concepute pentru
schiuri și plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
mingi pentru jocuri, haltere, mănuși de baseball,
mănuși de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoței pentru pomul de Crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziționarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, cârduri de bingo, indicatoare de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/mușcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate și mașini de bowling,
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petreceri, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile dejoacă, cărți de joc, jucării de pluș, jucării
de pluș cu păturică atașată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile și jucării cu
funcții de telecomunicații integrate, căptușeli
de protecție (părți din costumele de sport),
folii de protecție adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele dejoacă, saci de box,
păpuși marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluți balansoar, undițe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staționare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleți, roți de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară jucării), scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturași (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame atașate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praștii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praștii
(articole sportive), automate (mașini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecții pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staționare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
centuri de înot, veste de înot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, mese de tenis de
masă, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măști de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuțuri,
mașini de jucărie, machete de jucărie, case de
jucărie pentru copii, cochilii de protecție pentru
sport, etichete pentru genți de golf, sănii pentru
scheleton, 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,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, mașini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muștiucuri pentru țigări,
hârtie pentru țigări, trabucuri, pietre pentru

arcuri pentru tragere, mănuși de box, blocuri de
construcție jucării), jocuri de construcție, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
Crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măști
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de șah, table de șah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciții) / aparate de exerciții
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăți pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ținte), hamuri pentru alpiniști, mese de
biliard acționate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coșuri de prins pește
(capcane de pescuit), genți de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf) / unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de  golf),  păpuși,  biberoane  pentru  păpuși,
paturi  pentru  păpuși,  case  de păpuși,
îmbrăcăminte         pentru       păpuși, camere
de păpuși, domino, table de dame, drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecții
pentru cot (articole sportive), ținte electronice,
carusele pentru parcurile de distracții, arme
pentru scrimă, măști de scrimă, mănuși speciale
pentru scrimă, cârlige pentru pește, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuși de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuși pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roți, mănuși
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
și stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, fluiere pentru vânătoare, patine
de gheață, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manșe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecții pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undița, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măști (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuși matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbați (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor dejoacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
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aprindere, arome, altele decât uleiurile esențiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condițiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluții lichide pentru
țigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, chibrituri, muștiucuri pentru
suporturile de țigări, instrumente de curățat
pipele de tutun, mașini de buzunar pentru rularea
țigărilor, rafturi/suporturi pentru pipele de tutun,
cutii pentru tutunul de prizat, muștiucuri din
chihlimbar pentru suporturile de trabucuri și
țigări, borcane de tutun, pungi cu tutun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
produselor menționate in clasele 11, 14, 21, 26,
28 si 34 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor Web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț cu produsele menționate in
clasele 11, 14, 21, 26, 28 si 34, inclusiv online.

───────

(210) M 2022 05692
(151) 19/08/2022
(732) PITA BITE S.R.L., CALEA

(540)

GARLIC bites & tales

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 05.09.06

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi.

───────

DOROBANȚILOR, NR. 25, AP.
21, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400117, ROMANIA
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(210) M 2022 05694
(151) 19/08/2022
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

EDUCATIE PRIN SAH, ALEEA
MAGNOLIEI, NR. 8, BL. XE6, SC.
2, ET.3, AP.16, JUD. MEHEDINŢI,
DROBETA TURNU SEVERIN,
220061, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV
EDUCAŢIE PRIN ŞAH

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 24.01.05; 24.09.05; 21.01.13;
26.11.03

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

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

41. Activităţi sportive.
───────

(210) M 2022 05696
(151) 19/08/2022
(732) SC PROD VT INVEST SRL, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA, NR. 42, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 410518, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Valmi

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
05.03.13; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #e8211c),
verde închis (HEX #008648), verde
deschis (HEX #99b640)

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

29. Conserve cu legume, conserve de legume,
conserve și murături, conserve de fructe,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume uscate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
tăiate, legume liofilizate, legume sărate, legume
fermentate, legume în conservă, dovleci (legume
conservate), burgeri din legume, legume în
saramură, salate de legume, supe de legume,
chipsuri de legume, piure de legume, jeleuri
de legume, legume pre-tăiate, paste de
legume, produse din legume preparate, legume
conservate (în ulei), legume feliate, la conservă,
legume preparate la grătar, legume uscate
prin înghețare, mâncăruri cu legume preparate,
preparate pentru supă de legume, sucuri de
legume pentru gătit, extracte din legume pentru
gătit, gustări pe bază de legume, legume sub
formă de pudră, legume gata-tăiate pentru
salate, antreuri pe bază de legume, salate
de legume gata-tăiate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, chipsuri pe bază de legume,
legume marinate în sos de soia, creme tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de legume, extracte din legume pentru
gătit (sucuri), concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe bază de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
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nuci și leguminoase prelucrate, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncare preparată pe bază de legume
pentru copii mici, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), mâncăruri preparate care
constau în principal din chiftele din pește,
legume, ouă fierte și bulion (oden), sosuri de
brânză, sosuri pe bază de lactate, brânză sub
formă de sosuri de înmuiat.
30. Piureuri de legume (sosuri), paste cu legume
(sosuri), pulpă de legume (sosuri - alimente),
tăiței prăjiți cu legume (japchae), chipsuri de
porumb cu gust de legume, condimente pe
bază de legume pentru paste, arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
produse de patiserie congelate cu umplutură de
legume, orez congelat și preparat cu legume
și condimente, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, băuturi pe
bază de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, esențe pentru gătit, esențe de ciocolată,
esențe de ceai, esențe de cafea, esențe de ceai
(nemedicamentoase), esențe pentru alimentație,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurior
esențiale, esențe folosite pentru produse de
cofetărie, esențe de ciocolată pentru prepararea
băuturilor, arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale), sosuri, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri satay, sosuri pudră,
sosuri salsa, sosuri barbecue, sosuri curry,
sosuri (condimente), sosuri de ciocolată, sosuri
pentru pizza, sosuri pentru salate, sosuri pentru
mâncare, sosuri cu hrean, sosuri pentru orez,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
sosuri cu ierburi, sosuri de ciuperci, sosuri pentru
tacos, sosuri gata făcute, sosuri pentru gătit,
sosuri de fructe, sosuri pentru gustări, sosuri
pentru spaghetti, sosuri pentru pui, praf de
sosuri, sosuri de carne, sosuri pentru înghețată,
arome sub formă de sosuri deshidratate,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
de salată care conțin smântână, sosuri care
conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci, sosuri
aromatizate cu alune, sosuri pentru pește
congelat, preparate pentru obținerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe bază de maioneză, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, sosuri pe bază
de cremă de trufe, sosuri întrebuințate sub formă
de condimente, ketchup, ketchup (sos), ketchup

de roșii, creme pe bază de maioneză și ketchup,
condimente alimentare pe bază de ketchup
și sos tip salsa, maioneză, maioneză vegană,
maioneză cu murături, înlocuitor de maioneză,
creme pe bază de maioneză.
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), cepe, legume proaspete, semințe
de legume, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salată, fructe și legume
proaspete, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi.
32. Băuturi din legume, smoothies cu legume,
sucuri de legume (băuturi), băuturi nealcoolice
cu suc de legume, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, bauturi constand dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, esențe pentru
fabricarea băuturilor, esențe pentru prepararea
de băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale.

───────

(210) M 2022 05697
(151) 19/08/2022
(732) NAIMEED COMPANY S.R.L., STR.

CHIMIEI, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

NAIMEED COMPANY
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.21;
09.01.10

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

clase:
9. Cantare de bucatarie, cantare electrice,
cantare electronice, cantar de baie, tocuri de
ochelari, camere video suport, camere de control
si supraveghere, radiouri.
14. Cutii pentru bijuterii, ceasuri de perete.
20. Mobila, mobilier, mobilier de baie, mobilier
de bucatarie, cuiere, dulapuri, dulap cu rafturi,
dulap cu sertare, sifonier, etajere, dulapuri
compartimentate, dulapuri (mobilier), dulapuri
pentru dormitor, dulapuri de haine, dulapuri
pentru pantofi, dulapuri de depozitare, dulapuri
metalice (mobilier), dulapuri pentru bucatarie,
dulapuri pentru baie, dulapuri din lemn, rafturi
confecționate din metal (mobilier), mobilier
confectionat din bambus, coșuri de depozitare
(mobilier), oglinzi, oglinzi cosmetice, oglinzi de
perete, rame pentru fotografii.
21. Periute de dinti, articole pentru curatarea
dentara, vase, vesela pentru bucatarie, cosuri de
rufe, vaze si ghivece.
26. Plante artificiale.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate
furnizate pe internet, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum electrocasnice pentru bucatarie,
produse destinate ingrijirii personale, produse
cosmetice si accesorii pentru cosmetice,
electrocasnice, aspiratoare, aparate si statii de
calcat, dulapuri modulare, mobilier si accesorii
pentru baie, mobilier si accesorii pentru dormitor,
mobilier si accesorii pentru bucatarie produse
de curatenie si intretinere pentru casa si
masina, cosuri de rufe (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, precum rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice
si electronice, vesela pentru bucatarie, cutii

de depozitare, cutii de bijuterii (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre electrocasnice
pentru bucatarie, produse destinate ingrijirii
personale, produse cosmetice si accesorii pentru
cosmetice, electrocasnice, aspiratoare, aparate
si statii de calcat, dulapuri modulare, mobilier
si accesorii pentru baie, mobilier si accesorii
pentru dormitor, mobilier si accesorii pentru
bucatarie produse de curatenie si intretinere
pentru casa si masina, cosuri de rufe prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vanzare, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice
si electronice, vesela pentru bucatarie, cutii
de depozitare, cutii de bijuterii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vanzare, servicii de vanzare cu amanuntul, cu
ridicata si online in legatura cu electrocasnice
pentru bucatarie, produse destinate ingrijirii
personale, produse cosmetice si accesorii pentru
cosmetice, electrocasnice, aspiratoare, aparate
si statii de calcat, dulapuri modulare, mobilier
si accesorii pentru baie, mobilier si accesorii
pentru dormitor, mobilier si accesorii pentru
bucatarie produse de curatenie si intretinere
pentru casa si masina, cosuri de rufe, rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice
si electronice, vesela pentru bucatarie, cutii
de depozitare, cutii de bijuterii, servicii de
vanzare online in legatura cu electrocasnice
pentru bucatarie, produse destinate ingrijirii
personale, produse cosmetice si accesorii pentru
cosmetice, electrocasnice, aspiratoare, aparate
si statii de calcat, dulapuri modulare, mobilier
si accesorii pentru baie, mobilier si accesorii
pentru dormitor, mobilier si accesorii pentru
bucatarie produse de curatenie si intretinere
pentru casa si masina, cosuri de rufe, rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
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cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice si
electronice, vesela pentru bucatarie, cutii de
depozitare, cutii de bijuterii.

───────

(210) M 2022 05698
(151) 19/08/2022
(732) FAMILY-RAVDEED S.R.L., STR.

CHIMIEI, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

familiaShop

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.01; 26.11.03

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate
furnizate pe internet, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum electrocasnice pentru bucatarie,
produse destinate ingrijirii personale, produse
cosmetice si accesorii pentru cosmetice,
electrocasnice, aspiratoare, aparate si statii de
calcat, dulapuri modulare, mobilier si accesorii

pentru baie, mobilier si accesorii pentru dormitor,
mobilier si accesorii pentru bucatarie produse
de curatenie si intretinere pentru casa si
masina, cosuri de rufe (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, precum rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice
si electronice, vesela pentru bucatarie, cutii
de depozitare, cutii de bijuterii (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre electrocasnice
pentru bucatarie, produse destinate ingrijirii
personale, produse cosmetice si accesorii pentru
cosmetice, electrocasnice, aspiratoare, aparate
si statii de calcat, dulapuri modulare, mobilier
si accesorii pentru baie, mobilier si accesorii
pentru dormitor, mobilier si accesorii pentru
bucatarie produse de curatenie si intretinere
pentru casa si masina, cosuri de rufe prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vanzare, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice
si electronice, vesela pentru bucatarie, cutii
de depozitare, cutii de bijuterii prin reţele
de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vanzare, servicii de vanzare cu amanuntul, cu
ridicata si online in legatura cu electrocasnice
pentru bucatarie, produse destinate ingrijirii
personale, produse cosmetice si accesorii pentru
cosmetice, electrocasnice, aspiratoare, aparate
si statii de calcat, dulapuri modulare, mobilier
si accesorii pentru baie, mobilier si accesorii
pentru dormitor, mobilier si accesorii pentru
bucatarie produse de curatenie si intretinere
pentru casa si masina, cosuri de rufe, rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
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boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice
si electronice, vesela pentru bucatarie, cutii
de depozitare, cutii de bijuterii, servicii de
vanzare online in legatura cu electrocasnice
pentru bucatarie, produse destinate ingrijirii
personale, produse cosmetice si accesorii pentru
cosmetice, electrocasnice, aspiratoare, aparate
si statii de calcat, dulapuri modulare, mobilier
si accesorii pentru baie, mobilier si accesorii
pentru dormitor, mobilier si accesorii pentru
bucatarie produse de curatenie si intretinere
pentru casa si masina, cosuri de rufe, rafturi
si etajere, oglinzi, ceasuri de perete, ghivece
de flori, plante artificiale, ceasuri decorative,
aranjamente florale, vaze si boluri, tapet,
cuiere decorative, rame foto, camere video
suport, camere de control si supraveghere,
boxe portabile, instrumente muzicale, radiouri
portabile, veioze si lampi, produse electrice si
electronice, vesela pentru bucatarie, cutii de
depozitare, cutii de bijuterii.

───────

(210) M 2022 05700
(151) 19/08/2022
(732) CONSTANTIN MATEI, SAT

PÎRJOL, COMUNA PÎRJOL,
JUDETUL BACAU, COMĂNEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

NOVA BJJ BACAU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.14; 26.01.03

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

35. Realizare de campanii de marketing,
regruparea in avantajul tertilor in magazine
specializate sau in cluburi sportive a produselor
cu caracter sportiv (exceptând transportul lor)
pentru ca cumparatorul sa le vada si sa le
cumpere comod, cum ar fi tricouri personalizate,
sepci, centuri si echipamente folosite in artele
martiale.
41. Educație și instruire, organizare de
competiții, antrenamente sportive, servicii oferite
de club sportiv de arte martiale, organizare
de concursuri,tabere si conferinte in domeniul
artelor martiale.

───────
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(210) M 2022 05705
(151) 19/08/2022
(732) SC MADDIE'S CRÊPES SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-
TARGOVISTE NR. 129, JUD.
DÂMBOVIȚA, BALENI, 013501,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

maddie's crêpes

(531) Clasificare Viena:
11.03.09; 08.07.16; 27.05.01

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

35. Publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare.

───────

(210) M 2022 05708
(151) 20/08/2022
(732) IONUȚ CIOBOTARU, STR. ȘCOLII

NR. 21, BL.32 SC. A ET. 1 AP.
6, JUD. VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

trupa de WeekEND by
IONUȚ CIOBOTARU

(531) Clasificare Viena:
22.01.15; 27.05.01

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, organizarea de cluburi de
fani, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, organizarea de concerte
muzicale pentru televiziune, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizarea
de coruri de muzică gospel, divertisment,
divertisment de tipul festivalurilor etnice,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment muzical, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de informații, comentarii
și articole în domeniul muzicii prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de muzică digitală de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
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furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de karaoke,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
îndrumare, organizare de cluburi de fani,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, furnizare de studiouri de înregistrare,
furnizare de studiouri audio sau video, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web de pe internet cu muzică în
format mp3, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, producția de muzică, producție de
înregistrări sonore și muzicale, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de înregistrare, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de înregistrări
sonore, servicii oferite de studiouri pentru
repetiții (înregistrări), studiouri de înregistrare
(servicii prestate de -), prezentări audiovizuale,
prezentări de recitaluri, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole muzicale, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, servicii culturale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de disk jockey, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment muzical animat, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,

servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și video,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de planificare de petreceri, servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
organizarea de concerte de muzică în direct,
organizarea de concerte muzicale pentru radio,
organizarea de concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii oferite de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de divertisment
muzical, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de spectacole de operă,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun, producere de
concerte muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații de muzică live, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații în direct
ale unor trupe rock, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
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festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de muzică în direct, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii pentru concerte de canto, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, organizarea de spectacole
în direct susținute de trupe muzicale, servicii
educative și de instruire, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
sala de karaoke, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale.

───────

(210) M 2022 05711
(151) 21/08/2022
(732) SUBHI.RO S.R.L., STR ARMENIS

NR 6 BL J3 SC C AP 24, SECTOR
3, BUCURESTI, 032483, ROMANIA

(540)

A ALYSAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18; 26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, albastru (HEX
#00406c, HEX #006fae, HEX #0095da,
HEX #00bdf2)

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

35. Contabilitate, audit contabil, evidență
contabilă, revizii contabile, evidență contabilă
și contabilitate, contabilitate managerială,
consiliere (contabilitate) fiscală, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, servicii de
consiliere privind marketingul
42. Servicii it, cercetare privind prelucrarea
de date, cercetare în domeniul tehnologiei

informației, actualizarea paginilor web pentru
terți

───────

(210) M 2022 05712
(151) 22/08/2022
(732) S.C. HOLLINGWORTH RESORT

S.R.L., STR. TRAIAN, NR.1,
BIROUL OFICIU, ET.PARTER,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

CH CASA HRISICOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.15; 29.01.12

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

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
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de mese la hoteluri, preparare de mâncăruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, sculptură culinară, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri

turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────
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(210) M 2022 05713
(151) 22/08/2022
(732) COSMIN-MIHAI RADULESCU,

STR M EMINESCU NR 14, BL 12B
SC 1 AP 11, JUD. OLT, CARACAL,
235200, OLT, ROMANIA

(540)

282

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.17

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

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă,
cosmetice, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru păr, preparate cosmetice
pentru îngrijirea părului, șampoane, balsamuri
(nemedicinale), balsam pentru păr, balsam după
ras, balsam pentru ras, balsam pentru barbă,
loțiuni pentru barbă
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, administrarea afacerilor în
sistem de franciză, asistență comercială privind
sistemul de franciză, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
consiliere în afaceri privind francizarea, servicii
de consultanță (comercială) privind operațiunile
de franciză, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență privind
gestiunea comercială în cadrul unui contract de
franciză, consiliere în afaceri privind francizarea,
asistență privind comercializarea produselor, în

cadrul unui contract de franciză, asistență în
gestiunea comercială a firmelor în sistem de
franciză
41. Educație, divertisment și sport, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
de dezvoltare personală, furnizare de cursuri
educaționale.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de frizerie, servicii de bărbierie,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, închiriere
de echipamente și aparate pentru saloane de
înfrumusețare sau frizerii, tratamente cosmetice
pentru păr, servicii oferite de frizerii pentru
bărbați, servicii de coafor pentru copii.

───────

(210) M 2022 05718
(151) 22/08/2022
(732) GLOBAL ADYANE, STR

POSTAVULUI NR 10 BL S3-4 SC E
AP 3, JUD. ARAD, ARAD, 310110,
ARAD, ROMANIA

(540)

PAA-Auto

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

12. Vehicule.
───────
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(210) M 2022 05719
(151) 22/08/2022
(732) NIKPOOR ENTERPRISE SRL,

SOSEAUA LINIA DE CENTURA
DREAPTA NR.68, CAMERA 1,
JUD. ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Symbol 100% nontoxic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.12

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

clase:
16. Pungi de congelator pentru ambalat și
depozitat.

───────

CRINILOR, NR 2, BL .A6, SC B.
AP 3, JUDET VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

LYKAIOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05721
(151) 22/08/2022
(732) DINIO COMMERCE ROM S.R.L.,

STR. EPISCOP GRIGORIE
LEU NR. 31B, CAMERA 2, JUD.
ARGEȘ, PITEȘTI, 110337, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DINIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.05;
29.01.06; 26.04.02; 26.04.18

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#A8A44E, HEX #E0E816, HEX
#C3C741, HEX #ACB444), mov (HEX
#573fa5), gri (HEX #837C72

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

6. Uși metalice, feronerie pentru usi, usi glisante
metalice, usi metalice antifoc, zavoare pentru
usi metalice, tăblii metalice pentru usi, mânere
metalice pentru usi, tocuri metalice pentru usi,
rame de usi metalice, cadre metalice pentru usi,
usi metalice pentru clădiri, incuietori pentru usi
metalice, intradosuri pentru usi metalice, plăcute
metalice pentru usi, usi vitrate din metal, usi
batante din metal, usi metalice pentru interioare,
usi de incendiu metalice, role pentru usi glisante,
garnituri metalice pentru usi, opritoare metalice
pentru usi, usi metalice de siguranța, usi izolante
din metal: unitati de usi metalice, usi si ferestre
din metal, usi glisante metalice pentru clădiri,
cadre metalice pentru usi glisante, mânere
tragatoare metalice pentru usi, amortizoare din
metal pentru usi, placi metalice pentru protecția
ușilor, dispozitive neelectrice de inchidere pentru
usi, dispozitive metalice de inchidere pentru
usi, usi din metal rezistente la foc, dispozitive

(210) M 2022 05720
(151) 22/08/2022
(732) IONEL-CATALIN PREDESCU, STR
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pentru deschiderea ușilor, clapete batante din
metal pentru usi, mânere de usi din metale
comune, dispozitive de reținere metalice pentru
usi, balamale metalice pentru usi si ferestre,
bolturi de metal pentru incuierea ușilor, accesorii
din metal pentru mânere de usi, accesorii de
siguranță din metal pentru uși, sine din metal
suspendate la inaltime pentru uși.
19. Uși nemetalice, uși din lemn, uși batante
nemetalice, uși rotative nemetalice, uși ignifuge
nemetalice, uși nemetalice de siguranță, uși
glisante nemetalice, uși vitrate nemetalice.
20. Garnituri nemetalice pentru uși, amortizoare
hidraulice pentru uși, din materiale nemetalice.
35. Publicitate sub toate formele (audio, video,
online sau pe suport de hârtie), servicii de agentii
de de import-export, servicii de comerț, toate
acestea în legătură cu produsele si serviciile
din clasele 6, 19, 20 și 37, gestionarea și
administrarea afacerilor.
37. Servicii de instalare, întreținere și reparații
pentru uși, instalare de accesorii de uși, instalare
de uși și ferestre, instalare de dispozitive pentru
deschiderea si închiderea ușilor, reparații de
tocuri de uși și ferestre, servicii de întreținere și
reparații cu privire la închizătoare de uși, servicii
de instalare, întreținere și reparații mecanisme
electronice pentru deschiderea ușilor, sisteme
electronice de închidere și deschidere uși,
sisteme electrice de deschidere a ușilor,
servicii de instalare, întreținere și reparații
pentru încuietori electronice pentru uși, încuietori
digitale pentru usi, încuietori inteligente pentru
uși, încuietori de uși cu amprentă și aparate
de control la distanță pentru închiderea și
deschiderea ușilor.

───────

(210) M 2022 05722
(151) 22/07/2022
(732) S.C. TEILOR S.R.L., STR.

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

(540)

LL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Inalbitori si alte preparate pentru spalare,
preparate pentru curatare, lustruire, degresare si
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, produse cosmetice, lotiuni pentru par,
pasta de dinți.
9. Ochelari de soare.
14. Metale prețioase si aliajele lor si produse din

18. Genți, poșete, portmonee si portofele.
25. Eșarfe, saluri, fulare.
35. Publicitate, servicii de import-export,
gestionarea afacerilor comerciale, administrație
comerciala, servicii de comert en-gros si en-
detail a produselor din clasele 3,9,14,18 si 25
prin rețeaua proprie de magazine.
41. Servicii de cluburi de noapte, servicii de
cluburi de fani, servicii de cluburi (discoteci),

SMEUREI NR. 54, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110046, 
ROMANIA

aceste materiale, placate sau nu, giuvaergerie,
bijuterii, pietre prețioase, perle si imitatii ale
acestora,  ceasornicărie si instrumente pentru
masurareatimpului.
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servicii de club de cabaret, servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive private,
cluburi de plaja si piscine (divertisment), servicii
educative oferite de cluburi, organizare de
cluburi de fani, servicii oferite de cluburi
sportive, servicii de cluburi de jocuri, servicii
ale cluburilor de fitness, cluburi de agrement
cu instalatii sportive, servicii de divertisment
specifice cluburilor de fani si de noapte,
servicii de cluburi de sanatate (antrenamente),
management de evenimente pentru cluburi
sportive, servicii oferite de cluburi de dans,
servicii de divertisment in club, servicii oferite
de cluburi sociale pentru divertisment, furnizarea
de instalatii de recreere pentru cluburi, servicii
de cluburi de polo pe apa, servicii specifice
cluburilor de comedie, servicii de divertisment
sub forma cluburilor de wrestling, furnizare de
servicii pentru sali si cluburi de sport, furnizare
de instalatii pentru practicarea exercitiilor fizice
in cluburi de sport, servicii de club de carti cu
furnizare de informatii cu privire la carti.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, asigurarea de hrana si băuturi
prin servicii de alimentație publica, cum ar
fi cele oferite de restaurante, baruri, braserii,
pizzarii, cafenele, fastfood-uri, terase, inchiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 05723
(151) 22/07/2022
(732) S.C. TEILOR S.R.L., STR.

(540)

L L
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Inalbitori si alte preparate pentru spalare,
preparate pentru curatare, lustruire, degresare si
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, produse cosmetice, lotiuni pentru par,
pasta de dinți.
9. Ochelari de soare.
14. Metale prețioase si aliajele lor si produse din
aceste materiale, placate sau nu , giuvaergerie,
bijuterii, pietre prețioase, perle si imitatii ale
acestora , ceasornicărie si instrumente pentru
masurarea timpului.
18. Genți, poșete, portmonee si portofele.
25. Eșarfe, saluri, fulare.
35. Publicitate, servicii de import-export,
gestionarea afacerilor comerciale, administrație
comerciala, servicii de comert en-gros si en-
detail a produselor din clasele 3,9,14,18 si 25
prin rețeaua proprie de magazine.
41. Servicii de cluburi de noapte, servicii de
cluburi de fani, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de club de cabaret, servicii de

SMEUREI NR. 54, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110046, 
ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

241

divertisment furnizate la cluburi sportive private,
cluburi de plaja si piscine (divertisment), servicii
educative oferite de cluburi, organizare de
cluburi de fani, servicii oferite de cluburi
sportive, servicii de cluburi de jocuri, servicii
ale cluburilor de fitness, cluburi de agrement
cu instalatii sportive, servicii de divertisment
specifice cluburilor de fani si de noapte,
servicii de cluburi de sanatate (antrenamente),
management de evenimente pentru cluburi
sportive, servicii oferite de cluburi de dans,
servicii de divertisment in club, servicii oferite
de cluburi sociale pentru divertisment, furnizarea
de instalatii de recreere pentru cluburi, servicii
de cluburi de polo pe apa, servicii specifice
cluburilor de comedie, servicii de divertisment
sub forma cluburilor de wrestling, furnizare de
servicii pentru sali si cluburi de sport, furnizare
de instalatii pentru practicarea exercitiilor fizice
in cluburi de sport, servicii de club de carti cu
furnizare de informatii cu privire la carti.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, asigurarea de hrana si băuturi
prin servicii de alimentație publica, cum ar
fi cele oferite de restaurante, baruri, braserii,
pizzarii, cafenele, fastfood-uri, terase, inchiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 05724
(151) 22/08/2022
(732) ALINA VIRGINIA ȚUCULAN,

CALEA RAHOVEI, NR.305, BLOC
52, SCARA 3, ET 7, AP 105,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050901,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu
(HEX#FFD700)

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

LUMIERE 
EST. 2022
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(210) M 2022 05725
(151) 22/08/2022
(732) COSMIN-VASILE TRUȘCĂ, STR.

LIBERTATII, NR. 1, BL. L2, SC. C,
ET. 3, AP. 43, JUDET CONSTANTA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Trușcă GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii oferite de servicii
de restaurant și bar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii oferite de snack-baruri, localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii oferite de fast-fooduri, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servire de alimente și băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, prepararea alimentelor,

servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, asigurarea de
hrană și băuturi, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți.

───────

(210) M 2022 05729
(151) 22/08/2022
(732) FUNDAŢIA COMUNITARĂ IAŞI,

BLD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT
NR. 10, BL. B1, SC. II, ET. P, AP.
SALA C1, JUDETUL IASI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDETUL IASI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Drag de Iaşi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.09.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #d21f3b)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
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reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
artişti, managementul afacerilor cu privire la
sportivi, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații

pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcţii de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
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optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, servicii de consultanță în afaceri pentru
transformare digitală, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de primire a
vizitatorilor, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, oferirea de informații de tip carte
de telefoane, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de prelucrare a datelor,
servicii de generare de potențiali clienți, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incendiu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de cripto active, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de

costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, servicii de
fonduri de pensii private, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparaţie
(evaluare financiară), servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, cotaţii bursiere, servicii de brokeri /
agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane
valorice, emiterea de cecuri de călătorie, funcţii
de administrator fiduciar / custode, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, emiterea de cecuri-cadou, servicii
de mobile banking, acordare de subvenții
monetare organizațiilor de caritate, acordarea de
burse universitare, acordări de burse de studii,
colectare de fonduri de binefacere, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri în scopuri
comerciale, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
strângerilor de fonduri, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
furnizare de subvenții pentru proiecte de
sensibilizare în materie de mediu și sănătate,
furnizarea de granturi pentru cercetare în
domeniul artelor, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, organizare de colecte, organizare
de colecte în scopuri caritabile, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare, organizare
de fonduri pentru proiecte de ajutor extern,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, servicii de colectare de fonduri de
binefacere pentru copiii defavorizați, servicii
de finanțare pentru sponsorizarea afacerilor,
servicii de fonduri de binefacere, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
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organizarea și realizarea de gale, servicii de
subvenții financiare, servicii filantropice privind
donațiile financiare, sponsorizare, sponsorizare
financiară pentru activități sportive, sponsorizare
financiară și finanțare a filmelor, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, sponsorizare financiară și finanțare
a programelor radio, sponsorizare și
protecție financiară, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de arte vizuale,
sponsorizarea financiară a evenimentelor de
dans, sponsorizarea financiară a evenimentelor
teatrale, strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
strângere de fonduri în scopuri comemorative.
41. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incendiu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de cripto active, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,

subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăţilor efectuate cu cardul de debit, servicii de
fonduri de pensii private, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terţilor prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparaţie
(evaluare financiară), servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, cotaţii bursiere, servicii de brokeri /
agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane
valorice, emiterea de cecuri de călătorie, funcţii
de administrator fiduciar / custode, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, emiterea de cecuri-cadou, servicii
de mobile banking, acordare de subvenții
monetare organizațiilor de caritate, acordarea de
burse universitare, acordări de burse de studii,
colectare de fonduri de binefacere, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri în scopuri
comerciale, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
strângerilor de fonduri, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
furnizare de subvenții pentru proiecte de
sensibilizare în materie de mediu și sănătate,
furnizarea de granturi pentru cercetare în
domeniul artelor, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, organizare de colecte, organizare
de colecte în scopuri caritabile, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare, organizare
de fonduri pentru proiecte de ajutor extern,
servicii caritabile, și anume servicii financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, servicii de colectare de fonduri de
binefacere pentru copiii defavorizați, servicii
de finanțare pentru sponsorizarea afacerilor,
servicii de fonduri de binefacere, servicii de
strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, servicii de
subvenții financiare, servicii filantropice privind
donațiile financiare, sponsorizare, sponsorizare
financiară pentru activități sportive, sponsorizare
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servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), servicii oferite de
şcoli de grădiniţă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,

financiară și finanțare a filmelor, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, sponsorizare financiară și finanțare
a programelor radio, sponsorizare și
protecție financiară, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de arte vizuale,
sponsorizarea financiară a evenimentelor de
dans, sponsorizarea financiară a evenimentelor
teatrale, strângere de fonduri de binefacere în
vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
strângere de fonduri în scopuri comemorative,
academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
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predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare, organizarea de competiții de
sporturi electronice, regizarea de spectacole,
servicii de e-sport, servicii de biblioteci de
jocuri (ludoteci), servicii de biblioteci multimedia
(mediateci), servicii de imagini fotografice cu
ajutorul dronelor, servicii de imagini video
cu ajutorul dronelor, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educational, cercetare în domeniul educaţional,
închiriere de dispozitive pentru citirea de cărți
electronice, organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea și desfășurarea de
evenimente sportive, educație muzicală, servicii
de subtitrare, desfășurarea de evenimente
de divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare biologică, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, oferirea de sisteme informatice
virtuale prin cloud computing, închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul

cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare / design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, inginerie, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
platforma ca serviciu (paas), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
referitoare la cartografierea brevetelor, cercetare
medicală, design grafic pentru materialele
promoţionale, controlul calităţii, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare în domeniul protecţiei mediului,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor
de carbon, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
stilizare (proiectare industrială), topografie,
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cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, deblocarea telefoanelor mobile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
planificare urbană, analiza apei, prognoze
meteorologice, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
scrierea de coduri, consultanță în domeniul
securității rețelelor de telecomunicații, design
de costume, design de decoruri pentru
spectacole, proiectare de prototipuri, proiectare
de modele simulate pe computer, servicii de
măsurători cartografice sau termografice cu
ajutorul dronelor, design grafic pe computer
pentru proiecții de video mapping, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, închiriere de instalații pentru centre de
date, oferirea de informații geografice, oferirea
de hărți geografice online (nedescărcabile),
consultanță în domeniul inteligenței artificiale,
cercetare în domeniul tehnologiei inteligenței
artificiale, servicii de autentificare a utilizatorilor
cu ajutorul tehnologiei blockchain, dezvoltarea
de jocuri de calculator și jocuri video, servicii de
programare a calculatoarelor pentru prelucrare
de date, servicii de inginerie software pentru
prelucrarea datelor, servicii de design de logo-
uri.

───────

(210) M 2022 05730
(151) 22/08/2022
(732) EDUFUN PUBLISHING SRL, STR.

DOROBANTILOR NR. 96, AP. 30,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

edu fun Alternativa la ecran

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.04; 05.03.20

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

28. Jocuri.
───────

(210) M 2022 05732
(151) 22/08/2022
(732) ASOCIATIA DRUMURI PRINTRE

MAGURI, STRADA BAIA MARE
NR 6, BL 7, SC 1, AP 1, CAM
6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri culturale, coordonare de evenimente
culturale, furnizare de activități culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de informații în materie de
recreere, furnizare de spații pentru recreere,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, organizare de activități
recreative, informare în legătură cu activități
culturale, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de festivaluri, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de tururi ghidate, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, pregătirea de texte pentru publicare,
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii jurnalistice, servicii recreative legate de
drumeții și camping, organizare și coordonare
de activități culturale, activități culturale, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură, ,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale.

───────

(210) M 2022 05733
(151) 22/08/2022
(732) CRISTIAN GHERGHINOIU, STR.

(540)

Patru Generatii Grija pentru
parintii si bunicii nostri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06; 25.01.25

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

clase:
44. Servicii de case de odihnă, furnizare de
servicii de îngrijire temporară, servicii de cazare
în case de odihnă.

───────

(210) M 2022 05734
(151) 22/08/2022
(732) VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.26, CORP A1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

inima de stejar

SERG. GHEORGHE LATEA NR.
18, BL. C37, SC. 2, ET. 5, AP. 86,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061668,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri neacidulate.
───────

(210) M 2022 05735
(151) 22/08/2022
(732) AXACUBE TRADING SRL, ALEEA

RAMNICU SARAT NR 9, BL 6B2,
SC 1, AP 1, PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031908, ROMANIA

(540)

AxaCube
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05739
(151) 23/08/2022
(732) HELP NET FARMA SA, STR.

PICTOR ROSENTHAL, NR 14,
ET 2, AP 3, CAM. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Vino la bine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse chimico
farmaceutice, produse farmaceutice pentru
ochi, produse farmaceutice pentru tratarea
depresiei, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea epilepsiei, produse farmaceutice de
uz oftalmologic, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
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pentru tratarea astmului, produse farmaceutice
pentru stimularea erectiei, capsule goale pentru
produse farmaceutice, produse farmaceutice de
regenerare a tesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea disfunctiei erectile, capsule
vandute goale pentru produse farmaceutice,
produse farmaceutice pentru tratarea afectiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburarilor metabolice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburarilor
gastrointestinale, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infectioase, produse si
preparate farmaceutice pentru cloasma, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor respiratorii,
produse farmaceutice pentru ingrijirea pielii,
produse de curatare pentru acnee (preparate
farmaceutice), produse farmaceutice pentru
ingrijirea pielii pentru animale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburarilor
sistemului digestiv, produse farmaceutice
pentru tratarea tulburarilor organelor senzoriale,
produse si preparate farmaceutice pentru
prevenirea vergeturilor, produse si preparate
farmaceutice pentru pete de sarcina, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflarii picioarelor, produse si preparate
farmaceutice impotriva pielii uscate cauzate
de sarcina, produse si preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii in timpul sarcinii, produse
si preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele in timpul sarcinii, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse pentru ingrijirea picioarelor utilizate
in scopuri medicale, produse pentru ingrijirea
pielii utilizate in scopuri medicale, suplimente
nutritive fortifiante, care contin preparate
parafarmaceutice, utilizate profilactic si pentru
persoanele in convalescenta, suplimente
antioxidante, suplimente prebiotice, suplimente
nutritive, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, suplimente dietetice si
nutritive, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente vitaminice si minerale, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
pe baza de vitamine, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice de uz medical,
suplimente pe baza de plante, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
probiotice, suplimente alimentare, suplimente
dietetice care contin aminoacizi, suplimente
dietetice care contin oligoelemente, suplimente
dietetice care contin vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
minerale dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pentru oameni si animale, suplimente

alimentare pe baza de minerale, suplimente
alimentare pe baza de propolis, suplimente
alimentare pe baza de enzime, suplimente
alimentare pe baza de lecitina, suplimente
alimentare alcatuite in principal din magneziu,
suplimente alimentare alcatuite in principal
din fier, suplimente nutritive care contin in
principal zinc, suplimente alimentare alcatuite
in principal din calciu, suplimente alimentare
pentru imbunatatirea formei fizice si a rezistentei,
preparate pe baza de vitamine sub forma
de suplimente alimentare, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decat cele de uz medical,
suplimente nutritive sub forma de prafuri pentru
bauturi, de tip instant, suplimente cu colostru,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
homeopate, suplimente nutritive din amidon
adaptate pentru uz medical, produse igienice
pentru medicina, dietetice (substante - de
uz medical), alimente pentru sugari, alimente
pentru copii si sugari, plasturi, pansamente,
bandaje si plasturi medicali, materiale
dentare pentru plombarea dintilor, materiale
stomatologice pentru confectionarea mulajelor
dentare, dezinfectante, compozitii farmaceutice,
preparate farmaceutice antibacteriene,
substante farmaceutice dermatologice,
preparate astringente (farmaceutice), tablete de
uz farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic,
unguente de uz farmaceutic, lotiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
preparate si substante farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru leziunile pielii, preparate
farmaceutice pentru ingrijirea parului, preparate
farmaceutice pentru prevenirea diabetului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru uz
stomatologic, preparate farmaceutice pentru
utilizare in oftalmologie, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburarilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
afectiunilor reumatice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor hormonale, remedii naturale si
farmaceutice.
35. Servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vanzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare si sanitare
si produse medicale, servicii de vanzare
cu amanuntul de preparate farmaceutice,
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veterinare si sanitare si de produse medicale,
servicii de vanzare cu amanuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
si sanitare si produse medicale, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu suplimente
alimentare, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu suplimente alimentare, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu
instrumente de igiena pentru oameni, servicii de
vanzare cu ridicata in legatura cu instrumente
de igiena pentru oameni, servicii de vanzare
cu amanuntul online referitoare la produse
cosmetice, publicitate referitoare la produse
farmaceutice si de imagistica in vivo, publicitate
si marketing, marketing comercial (in afara de
comercializare), servicii de publicitate, marketing
si promovare, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, publicitate,
inclusiv publicitatea online in retele informatice,
promovare, publicitate si marketing pentru
pagini web online, servicii de comercializare,
servicii de vanzare cu amanuntul, ridicata si
online in legatura cu produsele din clasa nisa
5, administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spatiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, publicitate
directă prin poştă, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing.
38. Transmisie de informatii si imagini
referitoare la produse farmaceutice,
medicamente si igiena, transmitere de informatii
in materie de produse farmaceutice, de medicina
si de igiena, furnizarea de conexiuni de
telecomunicatii electronice, servicii de informatii
online privind telecomunicatiile, servicii de
transmisie electronica si de telecomunicatii,
servicii de transmitere de date printr-o retea
de telecomunicatii, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, servicii de telecomunicatii furnizate
pe internet, intranet si extranet.
44. Servicii de consiliere privind produsele
farmaceutice, furnizare de informatii referitoare
la produse farmaceutice, consultanta si servicii
de informatii referitoare la produse farmaceutice,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, consultanta si servicii

de informatii oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, furnizare de informatii
despre suplimente dietetice si nutritie, servicii
medicale, servicii de ingrijiri medicale, furnizare
de servicii medicale, servicii medicale de
evaluare a sanatatii, servicii de furnizare
de informatii medicale, servicii de informatii
medicale furnizate pe internet, consultanta si
servicii de informatii despre produse medicale,
servicii de asistenta medicala, servicii de
asistenta medicala pentru oameni, servicii
de asistenta tehnica medicala in materie de
sanatate, servicii de igiena si frumusete pentru
oameni, servicii de consultanta in materie
de ingrijire a frumusetii, servicii de ingrijire
a frumusetii, consiliere cu privire la produse
cosmetice, servicii farmaceutice, consultatii in
domeniul farmaceutic, consiliere farmaceutica,
preparare de retete in farmacii, serviciile
farmacistilor pentru prepararea retetelor, servicii
de consultanta cu privire la tratamentele de
infrumusetare, ingrijire medicala, servicii de
ingrijire a animalelor, eliberare de produse
farmaceutice, pe baza de prescriptie medicala.

───────

(210) M 2022 05740
(151) 23/08/2022
(732) SC SARMIS RETEZAT SRL,

SARMIZEGETUSA, 208A,
JUDETUL HUNEDOARA,
SARMIZEGETUSA, 335500,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

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

clase:
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei).

───────
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(210) M 2022 05741
(151) 23/08/2022
(732) SARMIS RETEZAT SRL,

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

(540)

Pensiunea SarmiSegetusa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii
oferite de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2022 05744
(151) 23/08/2022
(732) BIG MILES S.R.L., ŞOS. SNAGOV-

GRUIU, NR.49, JUD. ILFOV,
COMUNA GRUIU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TJ Miles

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse vestimentare, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de comercializare cu
amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte personalizate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte
personalizate, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole vestimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
vestimentare.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, antrenament pentru fortificare și
îmbunătățire a condiției fizice, ateliere de
formare, audiție pentru concursuri televizate
de talente, servicii oferite de centre de
divertisment, servicii de cluburi de fani, coaching
pentru viață (instruire), coordonare de cursuri,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, creare (redactare) de
podcast-uri, cursuri de conducere auto,
organizarea de cursuri de conducere auto
privind siguranța rutieră, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
în direct, divertisment on-line, divertisment
pe internet, educație, divertisment și sport,
furnizare de divertisment video printr-un
site internet, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment și

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

COMUNA SARMIZEGETUSA, SAT
SARMIZEGETUSA NR. 208A, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA
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evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizare de publicații on-line, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor video, furnizarea de tutoriale online,
instruire în domeniul reparării automobilelor,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, organizare de ateliere
și seminare, organizare de competiții, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de seminarii educative, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de webinare,
organizare și coordonare de ateliere și
seminare de autoconștientizare, organizarea de
evenimente culturale și artistice, prezentare
de concrete, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, prezentare de filme,
prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole în direct, prezentare de
spectacole de divertisment în direct, producţie de
podcast-uri, producție de materiale video, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet.

───────

(210) M 2022 05745
(151) 23/08/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

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

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

(540)

SERVICIUL DE PROTECȚIE
ȘI PAZĂ SUBTILĂ SPPS

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 05.03.13; 26.01.01; 26.01.06;
25.07.23

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

45. Servicii de protecție și pază, servicii de
protecție și pază ezoterice, servicii de protecție
și pază a psihicului, servicii de investigații
paranormale, servicii de citire de psihic, servicii
de consiliere spirituală.

───────
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(210) M 2022 05747
(151) 23/08/2022
(732) INTERNATIONAL COSMETIC

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

(540)

LAMEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice nemedicinale, luciu de
buze, rujuri, apă parfumată, degresante de
uz cosmetic, altele decât cele utilizate în
procesele de fabricație, ionona (parfumerie),
produse cosmetice pentru sprâncene, cosmetice
pentru copii, măști de frumusețe, preparate
cosmetice pentru gene, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, creme pentru piele,
creme de lustruit, lac de unghii, lotiuni
de uz cosmetic, mosc (parfumerie), truse
cosmetice, autocolante pentru unghii, creioane
pentru sprâncene, creioane cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri si miresme, uleiuri de uz
cosmetic, parfumuri, pomade, preparate pentru
demachiere, preparate de machiaj, preparate
pentru lustruire (lustruire), pudră de machiaj,
servețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
servețele impregnate cu preparate demachiante,
mascara, gene false, unghii false, preparate
pentru curatarea ochilor, palete de machiaj
pentru ochi.
21. Piepteni electrici, piepteni, bureți de machiaj,
bureți abrazivi pentru exfolierea pielii, bureți
de toaletă, aparate deodorizante pentru uz
personal, pensule de machiaj, perii de ras,
aparate de demachiere, cutii de pudra, goale,
vaporizatoare de parfum / pulverizatoare de
parfum, pufuri de pudra, mănuși abrazive pentru

exfolierea pielii, perii, perii pentru sprancene,
perii pentru gene, perii pentru unghii.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, administrarea programelor
de zbor frecvent, asistență administrativă în
răspunsul la cererile de oferte / asistență
administrativă în răspunsul la cererile de
propuneri (rfp), procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, publicitate/publicitate,
publicitate prin poștă, inchiriere de panouri
publicitare (panouri publicitare), furnizare de
informaţii comerciale prin intermediul unui site
web, furnizarea de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, distribuirea mostrelor,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, marketing prin influenceri,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărători
și vânzători de bunuri și servicii, prezentare de
bunuri pe medii de comunicare, în scopuri de
vânzare cu amănuntul, servicii de comparare
a preturilor, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), promovarea de bunuri si servicii
pentru terti, vanzari promotionale, promovarea
vânzărilor pentru terți, medierea afacerilor
comerciale pentru terți.

───────

(210) M 2022 05748
(151) 23/08/2022
(732) NAILS VN SRL, STR. SILVIA,

NR.17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Nails-vn.ro American Style

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.24

GROUP LIMITED, 3RD FLOOR 120
BAKER STREET, LONDON, W1U
6TU, GL, MAREA BRITANIE
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(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────

(210) M 2022 05749
(151) 23/08/2022
(732) DAESCU BORTUN OLTEANU

CONSULTANTA SRL, STR. GH.
LAZAR, NR. 21, BL. CORP A, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

the talk

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

35. Marketing pentru evenimente, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
promovare de competiții și evenimente
sportive, organizare și realizare de evenimente
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, coordonare de evenimente
comerciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de

expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de promovare, promovare de evenimente
speciale, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță privind promovarea
vânzărilor, servicii de promovare și publicitate,
promovare de produse prin influeceri, promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
promovare și realizare de expoziții comerciale,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, promovare de produse și servicii
pentru terți, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, servicii de
consultanță privind relațiile publice, realizare de
studii în domeniul relațiilor publice, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
recreere, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, servicii de
editare video pentru evenimente, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment.

───────

clase:
44. Servicii de îngrijire a unghiilor, servicii
de cosmetică, servicii de manichiură și de
pedichiură, îngrijiri de igienă și frumusețe
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(210) M 2022 05751
(151) 23/08/2022
(732) RA-RA HOTELS SRL, B-DUL

EROILOR NR. 23, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, 050512, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ARTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurant
respectiv: servirea mesei, servirea de alimente
preparate sau nepreparate, catering, servire
băuturi.

───────

(210) M 2022 05754
(151) 23/08/2022
(732) GABRIEL MARINEL DUMITRU,

STR. MATEI BSARAB, NR. 33, SC.
B, ET. 4, AP. 18, JUDET ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

GABRIEL DUMITRU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment

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

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

───────

(210) M 2022 05755
(151) 23/08/2022
(732) CREART MUSIC PRODUCTION

SRL, SOS. CHITILEI, NR. 242D,
CORP 2, CAMERA 1, ET. 1, AP.
50, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CREART MUSIC
PRODUCTION

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

41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, audiție pentru concursuri
televizate de talente, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
festivalurilor etnice, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin
cablu, divertisment furnizat prin sisteme de
videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
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calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe internet, organizare de
activități recreative, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
webinare, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și prezentare de spectacole de
divertisment în domeniul stilului și modei,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificarea de petreceri, planificarea de

petreceri (divertisment), organizare de turnee
sub formă de servicii de divertisment, tabere de
vară (divertisment și educație), servicii oferite
de studiouri cinematografice, servicii oferite de
studiouri de dans, organizarea de spectacole de
televiziune prin satelit, organizare de spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de focuri de artificii, sisteme de
joc (divertisment, educație), servicii specifice
școlilor (educație), servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de clovni, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de sala de karaoke, servicii oferite de
sălile de dans, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii
de sporturi electronice, servicii de videotecă,
servicii educative oferite de școli, servicii
electronice de ghid de vizionare tv, servicii în
domeniul producției de spectacole, servicii de
informații prin telefon referitoare la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de recepție (divertisment),
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru utilizarea
în comun de înregistrări audio și video, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
despre curse, furnizate prin telefon, servicii de
informare referitoare la recreere, servicii de
informații despre programul filmelor, servicii de
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divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu

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

───────

(210) M 2022 05756
(151) 23/08/2022
(732) IONESCU ALINA, STR. DRUMEA

RADULESCU, NR.19, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040336, ROMANIA

(540)

mr. ION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Ceaiuri medicinale.
30. Ceai, ceai artizanal, cafea si cafea artificiala,
cacao, ciocolata, inghetata, condimente
mirodenii, miere, ierburi conservate, produse
patiserie, preparate din cereale, zahar, otet,
halva, infuzii nemedicinale, ceai cu gheata,
macarons, musli, făina de nuci, făina de ovăz,
sosuri, taiței, iaurt inghețat (produse de cofetarie,
inghetate), pâine nedospita.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Servicii de comerț online cu amănuntul si
ridicata pentru ceaiuri.

───────

(210) M 2022 05757
(151) 23/08/2022
(732) IONESCU ALINA, STR. DRUMEA

RADULESCU, NR.19, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040336, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.13

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

14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
coliere (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, amulete (bijuterii), medalioane
(bijuterii), lanțuri (bijuterii), broșe (bijuterii),
bijuterii-pandantive, ace (bijuterii), brățări
(bijuterii), inele (bijuterii), camee (bijuterii),
bijuterii din aur, bijuterii fantezie, imitații, bijuterii
de damă, broșe decorative (bijuterii), bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
cutii pentru bijuterii, casete de bijuterii, casete
debijuterii , lanțuri de bijuterii, bijuterii pentru față,

bijuterii de corp, bijuterii din metale prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
neprețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete pentru
bijuterii, din metal, bijuterii pentru animale de
companie, cutii de prezentare pentru bijuterii,
lanțuri confecționate din metale prețioase
(bijuterii), rulouri organizatoare de bijuterii
pentru voiaj, husa tip rulou pentru depozitarea
bijuteriilor, butoni din metale prețioase, butoni de
cămașă, butoni de manșetă placați cu argint,
butoni de manșetă placați cu metale prețioase,
butoni de manșetă și ace de cravată, butoni
de manșetă realizați din metale prețioase și
pietre prețioase, butoni de manșetă din metale
prețioase cu pietre semiprețioase, cutii pentru
butoni de manșete decorativi, butoni de manșetă
din imitație de aur, cercei de argint, cercei, cercei
de aur, cercei din metale prețioase, clipsuri
ca bijuterii pentru transformarea cerceilor cu
prindere prin perforare în cercei cu prindere stil
clips.
35. Sservicii de comerț online cu amănuntul si
ridicata pentru bijuterii.

───────

(210) M 2022 05760
(151) 23/08/2022
(732) ANGELICA ANDREI, STR.

BUNICUŢEI, NR. 4A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

DOGANAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, roșii, preparate.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
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faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sos de roșii, muștar.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2022 05761
(151) 24/08/2022
(732) RAZVAN TEODORESCU, CALEA

VICTORIEI, NR. 214, SC. 1, ET. 5,
AP. 46, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010098, ROMANIA

(540)

PINK FRIDAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 05764
(151) 23/08/2022
(732) MIHAIL BIRSA, STR.

VALSANESTI, NR. 21D, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 032884, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE, STR.
M. LEONTINA BANCIU, NR. 6, AP.
110, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DOGO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17

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

25. Incaltaminte.
───────
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(210) M 2022 05769
(151) 24/08/2022
(732) ANTON RUDOLF PISTEA, STR.

REZERVELOR, NR. 56, BL. 5, AP.
301, JUD. ILFOV, COM. CHIAJNA,
077040, ILFOV, ROMANIA

(540)

Next Studio by Rudi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Educație, divertisment și sport, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, servicii
de divertisment, sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05772
(151) 24/08/2022
(732) 77 & MADISON ADK SRL, STR.

PIAŢA OVIDIU, NR. 7, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

SUSHICO by Pizzico

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.25

(591) Culori revendicate:negru (HEX #211d1f,
#231e20), galben (HEX #f7b548), alb
(HEX #ffffff)

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

43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
restaurant, servicii de catering, servicii de
alimentație publică, servicii de fast food.

───────

(210) M 2022 05773
(151) 24/08/2022
(732) BRAINIE STUDIO SRL, STR.

TRANDAFIRILOR, NR. 11, ET. 1,
AP. 6, JUD. ILFOV, DOBROEŞTI,
077085, ILFOV, ROMANIA

(540)

CITYHUNT URBAN
TREASURES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03

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

41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de tururi ghidate, servicii de
amuzament, efectuarea de excursii cu ghid,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea de evenimente de
divertisment, desfășurarea de evenimente de
divertisment, formarea echipelor (educație),
organizarea de teambuilding (divertisment),
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, organizarea
de evenimente corporative.

───────
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(210) M 2022 05774
(151) 24/08/2022
(732) RENT A TENT S.R.L., SAT GILĂU,

NR. 1311C, JUD. CLUJ, COM.
GILĂU, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

rent a tent

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.11.01

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

41. Organizarea de evenimente, organizarea de
spectacole, activități culturale.
43. Servicii de închiriere spectacole.

───────

(210) M 2022 05776
(151) 24/08/2022
(732) ALIN MACSIM, STR. ORION, NR.

14, BL. 31, SC. C, AP.18,JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300706, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Gustarea Regelui
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Mezeluri, salam, carnati, carne afumata.

───────

(210) M 2022 05781
(151) 24/08/2022
(732) FELINA LOGISTIC S.R.L., CALEA

DUMBRAVII, NR. 99, JUDETUL
SUCEAVA, SIBIU, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

IF LOGISTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01

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

39. Transport, transport terestru, transport rutier,
transport maritim, transport aerian, organizarea
transportului, organizarea transportării, transport
și depozitare, servicii de transport, transport
de marfă, logistică de transport, depozitarea
mărfurilor, servicii de depozitare, transport
de bunuri, transport de mărfuri, transport cu
camionul, transport rutier de mărfuri, servicii
de transport rutier, organizarea transportului de
mărfuri, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de distribuție,
distribuție (transport) de mărfuri pe șosea,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
transport cu vehicule grele de marfă, transportul
containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transportul pasagerilor, transport de călători,
transport terestru de călători, transport rutier de
călători, transport securizat, transport prin curier,
servicii de curierat, servicii de curierat (mărfuri),
livrare de mărfuri prin curier, livrare de colete
prin curier, livrare de corespondență prin curier,
servicii postale și de curierat.

───────
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(210) M 2022 05782
(151) 24/08/2022
(732) GEANINA-ALINA ISTRATI, STR.

FAGARAS NR. 15, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NatuurElle
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 05786
(151) 25/08/2022
(732) MANAGEMENTUL SI

ADMINISTRAREA INVESTITIILOR
SRL, STR. CARDAS AGRICOLA
NR. 37, JUDETUL GALATI,
GALATI, 800210, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

CASSATEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare prin licitație
publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, servicii de comert cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse

cosmetice, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul de echipamente
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vanzare
online si offline pentru produse de casa si decor,
servicii ale agentiilor de import si export.

───────

(210) M 2022 05788
(151) 24/08/2022
(732) GOLDIM SRL, LOCALITATEA

MOACȘA, NR. 360, JUDETUL
COVASNA, COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

Conacul Benke Kúria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 02.01.20

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

transportului până la și de la hotel, rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de ghizi de
turism, servicii de turism, servicii de agenție
de turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii specifice
agențiilor de turism, respectiv realizarea
rezervărilor pentru transport, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor.
41. Organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, degustare de vinuri (servicii
de divertisment), organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, organizare de petreceri, de evenimente
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunţi, organizare de evenimente recreative,
servicii de editare video pentru evenimente.
43. Servicii de alimentație publică, restaurant,
cramă, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de bar,
restaurante, cafenele, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servicii oferite de o
cramă (alimentaţie publică), servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii ale
barurilor, baruri, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de catering, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii hoteliere, servicii oferite de
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de pensiuni, servicii
de cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare).
44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni, servicii oferite de un salon de
masaj, servicii medicale de spa, și anume:
servicii de masaj, tratamente corporale, servicii
de îngrijire corporală, oferirea de servicii
terapeutice şi înfrumuseţare, inclusiv servicii de
igienă şi de îngrijire a sănătăţii pentru oameni,
centre spa, saună, frizerie şi coafură.

39. Depozitare de băuturi, cramă (depozitare
de vinuri), depozitare de vinuri în condiții
de temperatură și umiditate controlată, livrare
de alimente de către restaurante, organizarea

───────
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(210) M 2022 05789
(151) 24/08/2022
(732) ROMFOND CONSULT S.R.L.,

STR. GALILEO GALILEI, NR. 3,
BL. QR56, APT. 6, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

ROMFOND CONSULT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f1d033), gri (HEX #3c3c3c), alb (HEX
#ffffff)

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

35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de consultanță în business,
servicii de consulanță în marketing

───────

(210) M 2022 05791
(151) 24/08/2022
(732) IONEL-CATALIN PREDESCU, STR

CRINILOR NR 2 BL A6 SC B AP
3, JUD. VALCEA, RM VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

LUPII NEGRI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05793
(151) 24/08/2022
(732) PETRESCU MARIUS, BLD.

(540)

IARAI Trading &
Property Management

(531) Clasificare Viena:
07.01.01; 07.01.09; 07.01.12; 26.01.01;
26.01.06; 26.07.04; 27.05.01

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

36. Gestionarea proprietăților (imobiliare),
afaceri imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță

TIMISOARA NR.89, BL.C1,
SCE, ET.1, AP.68, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
LACEANU RALUCA, STR.
SOMESULUI RECE NR. 115,
PARTER, AP.1 SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
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privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații industriale, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea
spațiilor comerciale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăților imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de informații computerizate

privind proprietățile imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2022 05794
(151) 24/08/2022
(732) BIOSINTEX SRL, STR.PARIS

NR.49, SECTOR 1, BUCURESTI,
011815, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51 BL.37, SC.2
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

MONOX BIOSINTEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

10. Materiale pentru sutura chirurgicala
44. Servicii medicale si anume servicii de
chirurgie (sutura chirurgicala)

───────
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(210) M 2022 05796
(151) 24/08/2022
(732) IOANA-ERIKA IONESCU, STR.

ALECU RUSSO NR. 10, ET. 8,
AP. 8.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

The Headline
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05797
(151) 24/08/2022
(732) CRAFTMYSTIC SRL, STR. VALEA

IALOMITEI, NR. 2A, BLOC 417D,
SCARA D, ETAJ 4, APARTAMENT
147,CAMERA NR.2, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CraftMystic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre prețioase, pietre prețioase
neprelucrate, bijuterii din pietre prețioase, pietre
prețioase și semiprețioase, pietre semiprețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,

bijuterii confecționate din cristal, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, geme prețioase și semiprețioase,
geme naturale

───────

(210) M 2022 05798
(151) 24/08/2022
(732) IOANA-ERIKA IONESCU, STR.

ALECU RUSSO NR. 10, ET. 8, AP.
8.2, 2, ROMANIA

(540)

THE Headline

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2022 05799
(151) 24/08/2022
(732) IOANA-ERIKA IONESCU, STR.

ALECU RUSSO, NR. 10, ET. 8,
AP. 8.2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

THE H



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

271

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

SEVERINULUI, NR. 10, BL. 317B,
PARTER, JUDET DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

DAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.01.01;
02.01.23; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
12. Tractoare de tuns gazon, tractoare.

───────

(210) M 2022 05805
(151) 24/08/2022
(732) VETRO SOLUTIONS SRL, CALEA

CHISINAULUI, NR.6, IMOBIL C1,
JUDET IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

fortiVET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.07; 26.11.13; 29.01.03; 29.01.04

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare pentru oameni și animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
produse veterinare, vaccinuri veterinare,
preparate și substanțe veterinare, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum
animal, hranăpentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, terci de tărâţe pentru consum
animal, hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru

(210) M 2022 05800
(151) 24/08/2022
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA, NR. 106, BL C1, ET.
4, AP. 3, CAM 2, JUDET IASI, IASI,
700381, ROMANIA
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consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, produse masticabile
comestibile pentru animale, rădăcini de cicoare,
făină de peşte pentru consum animal, momeală
de pescuit, vie, nutreţ / hrană pentru animale /
furaj, grăunţe (cereale), grăunţe pentru consum
animal, şroturi pentru păsări, var pentru furajele
animalelor, nutreţ de grajd pentru animale, strat
de protecţie din paie, aşternut din paie, paie
(furaje), furaje pentru fortifierea organismului
animal, drojdie pentru consum animal.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrari de
birou, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze

economice, audit financiar, facturare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
închiriere de echipament de birouînspațiipentru
co-working, servicii de lobby commercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentruterţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, promovarea vânzarilor pentru terţi,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
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sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare.

───────

(210) M 2022 05809
(151) 25/08/2022
(732) GRIGORE-FRIEDERICK LUPȘAN,

DRUMUL TABEREI NR. 57, BL. R4,
SC. B, ET. 3, AP. 58, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FitPack Fit for Purpose

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.

───────

44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane de
înfrumuseţare,   servicii    de   bănci   de  sânge
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de  viticultura  consultanta  in  domeniul 
viticulturii,  servicii  de fertilizare  in  vitro,
îngrijirea    sănătăţii,     servicii   de   centre   de
sănătate  consiliere  în  domeniul  sănătăţii,
horticultură, cultivarea  plantelor,  servicii  de 
spitaliceşti, terapie  asistată  cu  animale  servicii 
de  analize  medicale  în  scop  de  diagnostic și 
tratament  furnizate  de  laboratoare  medicale,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor
de companie, consiliere farmaceutică, servicii de
telemedicina, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură, asistenţă
veterinară, servicii chirurgicale veterinare,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii agricole și
veterinare, servicii veterinare, furnizare de
informații despre servicii veterinare, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet.
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(210) M 2022 05811
(151) 25/08/2022
(732) VASILE RAIA, CALEA BUCOVINEI

NR. 35, COM. POJORÎTA, JUD.
SUCEAVA, SAT POJORÎTA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RARĂU CHALET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de hoteluri, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de pensiuni, servicii de cazare turistică și
de vacanță, servicii de restaurant, servicii de bar.

───────

(210) M 2022 05812
(151) 25/08/2022
(732) SUNLIGHT GOLD SILVER SRL,

ALEEA MARGHIOLILOR NR. 39,
JUD. ARGEȘ, SAT CIOCANAI,
COM. MOSOAIA, 117505, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

E BIJUTERIA ELLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.01; 24.09.25;
26.01.18; 05.13.07

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#d9b470), negru (HEX #000000)

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

14. Bijuterii din aur și argint, bijuterii, ceasuri
───────

STR. HORTENSIA PAPADAT
BENGESCU NR.70, JUD.
GALAȚI, LIESTI, 807180, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

VALRO TRADE INDUSTRIAL
PIPES & TUBES

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 26.01.05; 26.03.01

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

clase:
35. Servicii de comerț cu tevi din otel laminate
la cald, tevi din otel sudate elicoidal, tevi din otel
sudate longitudinal.

───────

(210) M 2022 05813
(151) 25/08/2022
(732) SC VALRO TRADE SRL,
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(210) M 2022 05814
(151) 25/08/2022
(732) MIRA GREEN PLANET, SOS.

VIRTUTII NR. 19D, ETAJ 4,
BIROUL 13, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MIRA ENERGY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 05817
(151) 25/08/2022
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

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

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

(540)

MotorFest by MotorXpert

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.21;
26.04.01

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

clase:
9. Reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie.
35. Organizare de expoziții comerciale pentru
vehicule pe doua roti, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale pentru
vehicule pe doua roti, organizare de expoziții în
scopuri publicitare pentru vehicule pe doua roti,
promovare și realizare de expoziții comerciale
pentru vehicule pe doua roti, organizare de
demonstrații comerciale pentru vehicule pe
doua roti, organizare de demonstrații în scopuri
publicitare pentru vehicule pe doua roti.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
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41. Organizare de expoziții pentru divertisment,
coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziții cu scop
educativ, desfășurare de expoziții în scop
de divertisment, demonstrații în scop de
instruire, organizarea de demonstrații în scopuri
educaționale.

───────

(210) M 2022 05818
(151) 25/08/2022
(732) SC LABORATOARELE

FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR, NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORASTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

STARE DE BINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 01.03.01; 06.03.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
165C), galben (Pantone 123C),
albastru (Pantone 638C)

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

5. Ceaiuri medicinale, infuzii și ceaiuri din plante
medicinale, suplimente alimentare și produse
farmaceutice din plante medicinale în orice
formă de condiționare, siropuri, fineturi, extracte,
creme, unguente, capsule, comprimate, uleiuri,
ovule, supozitoare, loțiuni, soluții și băuturi din
plante medicinale.
30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii
din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
baza de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață (iced tea).
32. Băuturi nealcoolice pe baza de ceai, și/sau
extract de ceai, și/sau fructe, și/sau sucuri /

extract de fructe, și/sau plante nemedicinale,
Siropuri din fructe și/sau plante nemedicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii
de promovare, servicii de comerţ și
regrupare în avantajul terților a ceaiurilor
medicinale, infuziilor și ceaiurilor din
plante medicinale, suplimentelor alimentare și
produselor farmaceutice din plante medicinale
în orice formă de condiționare, a siropurilor,
tincturilor, extractelor, cremelor, unguentelor,
capsulelor, comprimatelor, uleiurilor, soluțiilor și
loțiunilor, ovulelor, supozitoarelor și băuturilor
din plante medicinale, ceai și produse din
ceai, ceaiurilor și infuziilor din fructe și/sau
plante nemedicinale, băuturilor pe baza de
ceai, fructe și/sau plante nemedicinale, ceaiurilor
cu gheață (iced tea), băuturi nealcoolice pe
baza de ceai, și/sau extract de ceai, și/sau
fructe, și/sau sucuri / extract de fructe, și/
sau plante nemedicinale, siropuri din fructe și/
sau plante nemedicinale (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
și vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții pentru aceste produse,
informații și sfaturi comerciale, servicii de
asistență comercială, servicii de agenţii de
import-export cu produs de tipul celor prezentate.

───────
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(210) M 2022 05823
(151) 25/08/2022
(732) SAO THOME CHOCOLAT

S.R.L., SAT CRISTOLŢ, NR. 26,
BIROUL NR. 1, JUD. SĂLAJ, COM.
CRISTOLȚ, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

Sao Thome ARTISANAL
BELGIAN CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 05.03.11;
05.07.06

(591) Culori revendicate:verde închis (HEX
#afe377), negru (HEX #171717),
verde deschis (HEX #d4eb5f, #f0f8ec,
#e3f378), alb (HEX #ffffff)

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

30. Ciocolată.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu ciocolată.

───────

(210) M 2022 05825
(151) 25/08/2022
(732) ECOMMERCE EMPIRE SRL, STR.

PICTOR NICOLAE BRANA, NR. 10,
SAT SELIMBAR, JUD. SIBIU, COM.
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ACADEMIA MILIONARILOR

(531) Clasificare Viena:
09.07.22; 24.17.18; 24.17.25; 26.01.01;
20.05.23; 27.05.01

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

35. Publicitate și marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, consultanță în afaceri (online și offline),
servicii de consiliere în afaceri privind francizele,
consultanță în management.
36. Servicii de consultanță în domeniul financiar,
monetar, în domeniul cryptomonedelor, servicii
financiare, servicii monetare
41. Educație, organizarea de cursuri online
și offline, organizarea de work-shop-uri,
evenimente, activități culturale, instruire,
mentorat (instruire).

───────

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, ROMANIA
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(210) M 2022 05827
(151) 25/08/2022
(732) ȘAPTE STELE SRL, SAT MALU

CU FLORI NUMARUL 255A, JUD.
DÂMBOVITA, COMUNA MALU
CU FLORI, 137285, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

ELECOR

(531) Clasificare Viena:
05.07.24; 05.07.13; 05.07.15; 02.09.01;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde ( HEX
#166131,HEX #358754, gri (HEX
#bcbdbf)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile

───────

(210) M 2022 05829
(151) 25/08/2022
(732) COLOR BOX SHOP S.RL., SAT

BUGHEA DE JOS, STRADA I.M.
IOVESCU NR. 37A, JUD. ARGEȘ,
COMUNA BUGHEA DE JOS,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

COLOR BOX
(531) Clasificare Viena:

01.01.01; 01.01.13; 01.01.12; 26.11.06;
27.05.01; 29.01.15

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

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

16. Acuarele / culori acrilice (picturi), palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
pânze pentru pictură, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
peniţe pentru desen, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, şevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, hârtii pentru pictură şi caligrafie,
hârtii pentru pictură şi caligrafie, fotografii
(tipărite), portrete, postere, cărți de colorat,
cărţi de scris sau de colorat, picturi, picturi
artistice, reproduceri de picturi, picturi și lucrări
caligrafice, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
imagini sub formă de picturi, portrete sub
formă de picturi, acuarele, planșe pentru
acuarele, suporturi pentru amestecat acuarele,
cutii cu acuarele pentru copii, blocuri de
desen, cărți de colorat, creioane, creioane
acuarelă, creioane de desen, accesorii pentru
creioane, seturi de creioane, creioane de colorat,
creioane cu mină colorată, portrete, portrete
sub formă de fotografii imprimate, portrete sub
formă de desene, desene, truse de desen,
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planșe pentru desen, pensule pentru desen,
instrumente pentru desen, imagini sub formă
de desene, planșete pentru desen (articole
pentru pictură), șevalete, șevalete pentru pictură,
fotografii, fotografii imprimate, suporturi pentru
fotografii, fotografii neînrămate și înrămate, cărți
promoționale (albume de fotografii), pagini de
albume de fotografii, imagini sub formă de
fotografii imprimate.
28. Jucarii de desenat, jucării, jocuri și articole
de joacă
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vopsele, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 05832
(151) 25/08/2022
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

HEMOPROP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, unguente, produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri
esenţiale

───────

(210) M 2022 05833
(151) 25/08/2022
(732) BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

RADU FELIX - CRISTIAN, PIATA
ROMANA NR. 9, SC. C, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Notar RADU FELIX - CRISTIAN

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

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
001489), roșu (HEX ca0014)

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

45. Cercetare juridica, servicii de pregătire a
documentelor juridice, servicii juridice referitoare
la licențe, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terți, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a raspunde la cererile
de propuneri (RFP), servicii de monitorizare
juridică, licențiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii juridice pentru
transferul de proprietăți.

───────
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(210) M 2022 05836
(151) 25/08/2022
(732) SC A.S.I.N.C. MADIV 2022 SRL,

(540)

A.S.I.N.C.

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17

(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 manual incubatoare pentru
oua.
11. Aparate de iluminat de încălzit de producere
a vaporilor, de coacere de refrigerare de uscate
de ventilate de distribuire a apei și instalații
sanitare.
12. Venicuie, aparate de locomoție terestra,
aeriana sau navala.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și de
sport, necuprinse in alte clase, deocorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor lucrări de birou, servicii de agenții de
import-export.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice si tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiza și
cercectare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

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

───────

(540)

Bățani
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul Biborteni- Bățani.

STR. GRIGORE VENTURA
NR. 15, BL. K10, SC. 1, AP. 13,
JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI, 
ROMANIA

, 
JUDEȚ  COVASNA, 
BARAOLT, ROMANIA

(210) M 2022 05843
(151) 25/08/2022
(732) BIBORTENI AQUA SRL, 

SAT BIBORTENI, NR. 270

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală,     apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 
ROMANIA
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cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a apelor (băuturi),
ape minerale şi gazoase, ape de masa, ape
de izvor, apă minerală naturală , apă minerală
naturală natural carbogazoasă, apă minerală
naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la
sursă, apă minerală naturală carbogazificată,
apă minerală naturală decarbogazificată.

───────

(210) M 2022 05844
(151) 25/08/2022
(732) SC TERRAMOLD SRL, STR. GH.

SAULESCU NR.13, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, 700259, IAȘI, ROMANIA

(540)

Dr. Skin clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru

uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 05845
(151) 25/08/2022
(732) STARSTORE SRL, STR. DR.

PETRE HERESCU NR. 12,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050587,
ROMANIA

(540)

iKlassQeer
(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.
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
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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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05846
(151) 25/08/2022
(732) POLICLINICA ADRIANA SRL,

STRADA CAMPULUI NR. 8, SAT
TAMASI, JUDEȚ ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, 077065, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.01.16; 26.01.01; 24.13.25;
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de telemarketing.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență medicală la domiciliu, analiza
alcoolemiei în scopuri medicale, consiliere
cu privire la diete și nutriție, consiliere în
materie de sănătate, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
profesională în materie de sănătate, controale
medicale, evaluarea riscului asupra sănătăţii,
furnizare de informatii referitoare la sanatate,
furnizare de informații despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentației, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizarea de informatii medicale prin
intermediul unei retele globale de calculatoare,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de consultanță referitoare la îngrijirea sănătății,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, chirurgie estetică,
chirurgie estetică și plastică, chirurgie plastică,
servicii oferite de clinici medicale, servicii oferite
de clinici, asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, implantarea părului, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize de
sânge, servicii de analize medicale, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale.

───────

Next2u Clinic 
PENTRU

COMUNITATEA NOASTRA
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(210) M 2022 05847
(151) 25/08/2022
(732) UZINA MECANICA RAMNICU

VALCEA SA, PLATFORMA
INDUSTRIALA NR.1, JUDEȚ
VÂLCEA, RAMNICUVALCEA,
240445, VALCEA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

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

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.

───────

(210) M 2022 05849
(151) 25/08/2022
(732) SC AGORA LEARNING CENTRE

SRL, STR. VATRA LUMINOASA,
NR. 2-24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021917, ROMANIA

(540)

AGORA LEARNING CENTRE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 02.09.23; 02.01.01;
26.11.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
ac0202), negru, alb

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

16. Materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), echipament pentru
educație/învățământ (materiale didactice).
41. Furnizare de informații despre învățământ
online, servicii de învățământ referitoare la limbi
străine, servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de învățământ, organizarea
de cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță).

───────

METALIKA 
BY UZINA MECANICĂ 

RÂMNICU VÂLCEA 
ESTD 1981
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(210) M 2022 05850
(151) 25/08/2022
(732) LASTAREL SRL, SAT NUCETU,

JUDEȚ GORJ, COMUNA
NEGOMIR, 217314, GORJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VIENA OPTIK
orizonturi fără limită

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 26.11.01;
26.01.01; 29.01.13

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

clase:
9. Ochelari, ochelari (optică), ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari fantezie, ochelari
antiorbire, etuiuri de ochelari, braţe de ochelari,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
apărători pentru ochelari, sticlă de ochelari,
lentile pentru ochelari, ochelari de citit, ochelari
de gheţari, ochelari pince-nez, ochelari pentru
machiaj, rame de ochelari nemontate, ochelari
cu lentile polarizate, ochelari de protecţie,
ochelari tip mască, cordoane pentru ochelari,
săculeţi pentru ochelari, tocuri de ochelari, rame
de ochelari, ochelari pentru mărit, braţe pentru
ochelari, piese pentru ochelari, ochelari de
mărire, ochelari de soare, ochelari fără braţe,
lentile pentru ochelarii, ochelari cu prescripţie
medicală, ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, ochelari cu înveliş antireflex, lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
protecţii laterale pentru ochelari, ochelari cu

vedere nocturnă, rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, şnururi pentru ochelari
de soare, etuiuri pentru ochelari fără braţe,
ochelari de vedere pentru copii, ochelari de
vedere (articole optice), lentile pentru ochelari
de soare, lentile pentru ochelari de vedere,
rame pentru ochelari de soare, etuiuri pentru
ochelari de soare, lănţişoare pentru ochelari
de soare, lentile de schimb pentru ochelari,
braţe pentru ochelari de soare, suporturi de
nas pentru ochelari, tocuri de ochelari de
vedere, pernuţe de nas pentru ochelari, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, tocuri pentru ochelari fără braţe, rame
de ochelari fără braţe, şnururi pentru ochelari
fără braţe, lănţişoare pentru ochelari fără braţe,
ochelari de protecţie pentru protejarea ochilor,
ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
lentile optice pentru ochelarii de soare, ochelari
de soare în ton cu moda, perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, ochelari de soare
pentru animale de companie, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripţie, tocuri pentru ochelari de
vedere pentru copii, ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), ochelari de vedere eliberaţi
pe bază de reţetă, tocuri pentru ochelari de
vedere şi de soare, rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, lentile,
lentile antireflex, lentile oftalmologice, lentile
interschimbabile, lentile brute, lentile optice,
cutii pentru lentile, lentile optice brute, lentile
pentru mărit, lentile de contact, lentile corectoare
(optică), lentile optice pentru cătări, lentile
din material plastic, lentile oftalmice de sticlă,
lentile de contact colorate, lentile de contact
cosmetice, casete pentru lentile de contact, cutii
pentru lentile de contact, cutii pentru lentilele
de contact, mulaje pentru lentilele de contact,
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, lentile
de soare cu clips magnetic, aparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, lentile pentru
măşti de protecţie pentru faţă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari antiorbire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu etuiuri
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de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sticlă de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari pince-nez,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari cu lentile polarizate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari tip mască,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu săculeţi pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu braţe pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de mărire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lanţuri
pentru ochelari şi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu vedere nocturnă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
de vedere şi ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu etuiuri pentru ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de vedere (articole optice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile pentru ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu etuiuri pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu braţe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de nas pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
de ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pernuţe de nas pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu şnururi pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
cu prescripţie medicală pentru înot, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice pentru ochelarii de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare în ton cu moda, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari cu lentile de
soare ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ochelari de vedere
eliberaţi pe bază de reţetă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
din metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rame de ochelari
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ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suporturi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu apărători pentru ochelari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
citit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame de ochelari nemontate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
lentile polarizate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu săculeţi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari pentru
mărit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de mărire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu , ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în / legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari,
ochelari de soare şi lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari cu
înveliş antireflex, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu protecţii laterale pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu şnururi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru ochelari de

fabricate dintr-o combinaţie de metal şi plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-
o combinaţie de metal şi materiale plastice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile brute, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
optice, servicii  de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile optice brute,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
oftalmice de sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile de cutii
pentru contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile fără dioptrii
pentru corectarea vederii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de soare cu clips
magnetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu braţe de
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soare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu ndicata în legătură cu rame pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
schimb pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pernuţe de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu prescripţie
medicală pentru înot, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de soare în ton cu moda,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
perniţe din silicon pentru nas, pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de soare pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi de nas pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari de
soare pe bază de prescripţie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari cu lentile de soare
ataşabile (clip-on), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame pentru ochelari din metal şi
material sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu lentile antireflex, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
oftalmologice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile interschimbabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile brute,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile optice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile optice
brute, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cutii pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru lentilele
de contact, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mulaje pentru lentilele de contact,
servicii de vânzare cu ridicată în legătură cu
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
soare cu clips magnetic, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru curăţarea
lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile pentru măşti de
protecţie pentru faţă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu apărători pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari de citit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de gheţari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
pentru machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari cu lentile
polarizate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de protecţie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu săculeţi
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tocuri de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu braţe
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de mărire, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
fără braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile pentru ochelarii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari cu înveliş
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lanţuri pentru ochelari şi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu vedere nocturnă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari de vedere şi ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu şnururi pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ochelari de vedere (articole optice),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lănţişoare pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu braţe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame din metal pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de soare în
ton cu moda, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu perniţe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de nas pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de soare pe bază de
prescripţie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tocuri pentru ochelari
de vedere şi de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari din metal şi material sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinaţie de metal şi materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile interschimbabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile optice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice brute, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile pentru mărit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile de contact colorate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de contact cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu casete pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cutii pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cutii
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mulaje
pentru lentilele de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
fără dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu etuiuri adaptate pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul

prin catalog în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari
antiorbire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu etuiuri de ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu (amănuntul online în legătură
cu apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sticlă de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare h cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de gheţari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari nemontate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari tip
mască, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu săculeţi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tocuri de
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu braţe pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piese pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ochelari cu
prescripţie medicală, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu ochelari, ochelari
de soare şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lanţuri pentru
ochelari şi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu vedere nocturnă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari de vedere şi ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu etuiuri pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de vedere (articole optice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de schimb
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu braţe pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri de ochelari de vedere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pernuţe de nas pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame din metal pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri pentru ochelari fără braţe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu şnururi
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănţişoare
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de protecţie pentru protejarea ochilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru înot,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice pentru ochelarii de

soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari de soare în ton cu
moda, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de soare pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on),
servicii de vănzare amănuntul online în legătură
cu ochelari de vedere eliberaţi pe bază de
reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rame pentru ochelari din
metal şi material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame de
ochelari fabricate dintr-o combinaţie de metal şi
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile brute,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile optice brute, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile corectoare (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile oftalmice de sticlă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile de contact colorate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
casete pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cutii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

291

pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mulaje pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile fără
dioptrii pentru corectarea vederii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru curăţarea lentilelor de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile pentru măşti de protecţie
pentru faţă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari corectori, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari fantezie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de gheţari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
pince-nez, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame de ochelari
nemontate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de protecţie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari tip mască, servicii de vânzare cu

amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
cordoane pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu săculeţi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
ochelari pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
braţe pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală " (în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu ochelari, ochelari de soare şi lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu înveliş antireflex, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu protecţii
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu etuiuri pentru ochelari fără braţe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu ochelari de vedere pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile pentru ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu suporturi
de nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu pernuţe de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu rame din metal pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu rame din plastic
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu ochelari de
protecţie pentru protejarea ochilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari cu prescripţie medicală
pentru înot, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu lentile optice
pentru ochelarii de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
de soare pe bază de prescripţie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu ochelari
cu lentile de soare ataşabile (clip-on), servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu ochelari de vedere eliberaţi pe
bază de reţetă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu tocuri
pentru.ochelari de vedere şi de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin comandă poştală

în legătură cu rame pentru ochelari din metal
şi material sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinaţie de
metal şi plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinaţie de
metal şi materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu lentile antireflex,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile - oftalmologice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu lentile brute, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
lentile optice pentru cătări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile din material plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact colorate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile de contact cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu casete pentru lentile de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu cutii pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poştală în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu etuiuri
adaptate pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poştală în legătură cu aparate pentru curăţarea
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lentilelor de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu lentile pentru măşti de protecţie pentru
faţă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari corectori, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fantezie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
etuiuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
braţe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu sticlă de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de citit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de gheţari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pince-nez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari pentru machiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari tip mască, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cordoane pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu săculeţi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari pentru mărit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu braţe pentru ochelari, servicii de vânzare

cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de mărire, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii devânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură pentru
lentile de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile pentru ochelarii, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu ochelari, ochelari de soare
şi lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu înveliş antireflex, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lanţuri pentru ochelari şi pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
protecţii laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu vedere nocturnă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari de vedere
şi ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu etuiuri pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere (articole optice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile pentru ochelari de
vedere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu rame pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu etuiuri pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lănţişoare pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lentile de schimb pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu braţe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu tocuri de ochelari
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de vedere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pernuţe de
nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
rame de ochelari fără braţe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu şnururi pentru ochelari fără braţe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu lănţişoare pentru ochelari fără
braţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de protecţie
pentru protejarea ochilor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu ochelari cu prescripţie medicală pentru
înot, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
ochelarii de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
ochelari de soare în ton cu moda, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu perniţe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
soare pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripţie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu ochelari cu lentile de soare ataşabile
(clip-on), servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu ochelari de
vedere eliberaţi pe bază de reţetă, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
şi de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu rame pentru
ochelari din metal şi material sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinaţie de metal şi plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu rame pentru ochelari din metal
sau dintr-o combinaţie de metal şi materiale
plastice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile antireflex, servicii de vânzare

cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile oftalmologice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
lentile interschimbabile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu cutii pentru lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu lentile
pentru mărit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile optice pentru
cătări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile oftalmice de
sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu casete pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu cutii pentru lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu cutii pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
mulaje pentru lentilele de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu etuiuri adaptate
pentru lentile de contact, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură
cu lentile de soare cu clips magnetic, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu aparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu lentile pentru măşti
de protecţie pentru faţă.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală.

───────
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(210) M 2022 05852
(151) 26/08/2022
(732) REBELDOT SOLUTIONS S.R.L.,

SAT SĂLICEA NR. 104F, JUD.
CLUJ, COM. CIURILA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Rebels with a Cause
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment pe internet, divertisment prin
influenceri, divertisment on-line, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, divertisment muzical, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
instruire practică (demonstrații), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, servicii creative, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea de
informații în domeniul educație, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
servicii de divertisment, evenimente, conferințe,
organizarea de conferințe, divertisment, cursuri
și servicii educative.

───────

(210) M 2022 05855
(151) 26/08/2022
(732) SC DIANA SRL, STR. CALEA LUI

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

(540)

PESCĂRIA MAGIC
BUNĂTĂȚI DIN PEȘTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 03.09.24

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis, negru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 05861
(151) 26/08/2022
(732) XU BINWEI, INT. GALATI NR. 3,

BL. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BAMBOO TEA

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
05.11.13

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

30. Tapioca, ceai cu gheață, flori sau frunze
folosite ca substituenți pentru ceai, ceai din alge
kelp, ceai nemedicinal, băuturi pe bază de ceai,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, ceaiuri de plante
nemedicinal, înlocuitori de ceai.
35. Prezentarea produselor in medii de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, publicitate exterioara, marketing.

───────

(210) M 2022 05862
(151) 26/08/2022
(732) XU BINWEI, INT. GALATI NR. 3,

BL. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BAMBOO bubble tea

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
05.11.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#006837)

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

30. Tapioca, ceai cu gheață, flori sau frunze
folosite ca substituenți pentru ceai, ceai din alge
kelp, ceai nemedicinal, băuturi pe bază de ceai,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, ceaiuri de plante
nemedicinal, înlocuitori de ceai.
35. Prezentarea produselor in medii de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, publicitate exterioara, marketing.

───────
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(210) M 2022 05863
(151) 26/08/2022
(732) EKOLAB GREEN NATURE SRL,

STRADA ZORILOR, NR. 9, JUDET
ILFOV, DOMNESTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EKOLAB GREEN NATURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.01; 05.01.16; 29.01.03; 29.01.04

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
16. Hârtie și carton, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare.
21. Perii (cu excepția pensulelor), articole pentru
curățare.

───────

(210) M 2022 05865
(151) 26/08/2022
(732) ALPHA INTELLECT CENTER SRL,

STRADA BARBU ISCOVESCU NR.
15, PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Nextrip DISCOUNT TRAVEL
AND ENJOY DISCOUNT!

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 26.11.05; 24.15.21; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, alb

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

39. Parcare și depozitare de vehicule, agenți
pentru organizarea de călătorii, agenții de
rezervare a călătoriilor, brokeraj de marfă,
consiliere privind serviciile de expediere a mărfii,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
consultanță profesională privind transportul,
consultanță în domeniul călătoriilor de afaceri,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
consultanță în domeniul călătoriilor, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul transportului aerian, consultanță în
legătură cu călătoriile, curtaj de transport, curtaj
maritim, furnizare computerizată de informații
de călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
cu privire la călătorii și transport, prin mijloace
electronice, furnizare de informații cu privire la
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orarele de zbor, furnizare de informații cu privire
la servicii de închiriere de mașini, furnizare de
informații de călătorie, furnizare de informații de
călătorie pentru turiști, furnizare de informații de
călătorie prin intermediul calculatorului, furnizare
de informații de navigare în domeniul aviatic,
furnizare de informații despre brokeraj de
mărfuri, furnizare de informații despre călătorii,
în rețele globale de calculatoare, furnizare
de informații despre servicii de descărcare
a mărfurilor, furnizare de informații despre
servicii de închiriere de biciclete, furnizare
de informații despre transport cu mașina,
furnizare de informații despre zboruri, furnizare
de informații despre închirierea de spații
de depozitare, furnizare de informații despre
curtaj maritim, furnizare de informații despre
călătorii cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre livrarea de
documente, scrisori și pachete, furnizare de
informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre servicii de mutare, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare de
informații despre servicii de șoferi, furnizare de
informații despre transport și călătorii, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații despre închirierea
de congelatoare, furnizare de informații despre
închirierea de frigidere, furnizare de informații
despre închirierea de scaune cu rotile, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații în legătură cu servicii de închiriere
de aeronave, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind itinerariile pentru automobile, furnizare
de informații privind plecările și sosirile de
curse aeriene, furnizare de informații privind
porturile, furnizare de informații privind porturile
de iahturi, furnizare de informații privind
tarifele, furnizare de informații privind tarifele
de transport, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, furnizare de informații
referitoare la condițiile rutiere, furnizare de
informații referitoare la ancorare, furnizare

de informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, furnizare
de informații referitoare la coduri poștale,
furnizare de informații referitoare la decolarea
aeronavelor, furnizare de informații referitoare
la sosirile aeronavelor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, furnizare
de informații referitoare la transportul rutier,
furnizare de informații rutiere și de trafic,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri
prin aplicații mobile, furnizarea de informații
despre călătorii, furnizarea de informații privind
aspecte legate de călătorii, informații de
călătorie, informații privind călătoriile despre
întârzieri datorate condițiilor meteo, informații
în domeniul traficului, informații în domeniul
transportului, informații privind transportul, navlu
(curtaj de -), organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare
și rezervare de călătorii pentru pachete de
vacanță, organizare și rezervare de excursii,
organizare și rezervare de excursii de o zi,
organizare și rezervare de excursii și de tururi
de oraș, organizare și rezervare de tururi de
oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare computerizată a distribuirii
în materie de transporturi, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
prestare de servicii de informații de aeroport
privind aviația, realizarea formalităților privind
biletele de avion, de croazieră și de tren,
rezervare de bilete de avion, rezervare de
bilete de călătorie, rezervare de bilete de tren,
rezervare de bilete de vapor, rezervare de cușete
pentru călătorii, rezervare de călătorii și tururi
de vacanță, rezervare de locuri (pentru călătorii),
rezervare de locuri de călătorie, rezervare
de locuri pentru transport aerian, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru călătorii (transporturi), rezervare
de locuri pentru călătorii cu autocarul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu avionul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu trenul, rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare de transport prin rețele globale
de calculatoare, rezervare și organizare a
accesului în lounge-uri (aeroport), rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
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rezervări de bilete pentru călătorii, rezervări
de bilete pentru călătorii cu trenul, rezervări
de bilete pentru transport aerian, rezervări
de locuri pentru diverse forme de transport,
rezervări prin agenții de tururi de oraș, servicii
ale agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii consultative privind urmărirea produselor
în tranzit (informații referitoare la transporturi),
servicii de agenție de transport pentru
organizarea transportului de bunuri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, servicii de
agenție pentru organizarea transportului de
călători, servicii de agentie pentru organizarea
transportului de marfuri, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de consiliere privind
demenajările, servicii de consiliere privind
distribuirea de produse, servicii de consiliere
privind repartizarea computerizată în materie
de transport, servicii de consiliere privind
transportul, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de consiliere
referitoare la transportul rutier, servicii de
consultanță în domeniul navigației, servicii de
consultanță în domeniul transportului, servicii
de consultanță și informații pentru călătorii,
servicii de emitere de bilete pentru călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare
la călătorii, servicii de informare computerizată
privind transporturile, servicii de informare cu
privire la congestionarea traficului, servicii de
informare cu privire la trafic, servicii de informare
referitoare la metode de transport, servicii de
informare referitoare la orarele de transport,
servicii de informare referitoare la transportul de
bunuri, servicii de informare referitoare la viteza
traficului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de informații privind călătoriile, servicii de
informații privind localizarea mărfurilor, servicii
de informații privind starea drumurilor, servicii
de informații privind traficul, servicii de informații
referitoare la transportul securizat, servicii de

informații turistice, servicii de planificare de
călătorii, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de bilete de călătorie,
servicii de rezervare de croaziere, servicii de
rezervare de locuri pentru călători, servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de agenții
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervare
pentru transport, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale aeriană, servicii de rezervare
pentru transportul cu autobuzul, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de rezervări de circuite turistice, servicii
de rezervări oferite de agenții pentru tururi
pentru vizitarea obiectivelor turistice, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii maritime, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii
pentru furnizarea de informații privind călătoriile,
servicii pentru furnizarea de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii pentru furnizarea
de informații referitoare la autotransport, servicii
pentru furnizarea de informații referitoare la
transportul feroviar, servicii pentru rezervarea de
locuri pentru călătorii, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
serviciile de agenție pentru organizarea de
circuite turistice, rezervări pentru transport,
servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, transport, organizarea
transportului.

───────
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(210) M 2022 05866
(151) 26/08/2022
(732) GUANG RONG IMPEX SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI,
NR.17, TARLAUA 111, PARCELA
425, LOT 28-H7M28, JUDET
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RCP

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.11;
26.11.12

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

body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, veste de pescuit, pantaloni (am.),
imbracaminte impermeabila, fuste.

35. Publicitate, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale.

───────

(210) M 2022 05867
(151) 26/08/2022
(732) E SELECT CONTUR SRL, STR.

FERMEI NR. 3, CAM. 2, JUDEȚUL
ILFOV, SAFTICA, 077017, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AlexVerity
(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
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,

25. Ghete, șorțuri (îmbrăcăminte), cravate
ascot, pantaloni pentru bebeluși (lenjerie de
corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, cămăși, pantofi, cămăși cu
mânecă scurtă, halate de baie căști de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurți de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
cizme, cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri,
șepci (articole pentru acoperirea capului),
feloane, șosete, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, pijamale, papuci, pantofi de
sport, maieuri sport, portjartiere, ciorapi,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte(suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
ciorapi care absorb transpirația, lenjerie de
corp care absoarbe transpirația / desuuri care
absorb transpirația, pantaloni pentru bebeluși
(lenjerie de corp), eșarfe, șaluri, ciorapi care
absorb transpirația, flanele / pulovere / hanorace
(pulovere), bocanci de schi, mănuși de schi,
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cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05868
(151) 26/08/2022
(732) PRISACARU STEFAN,

STR.ALE.FUIORULUI, NR.6,
BL.Y3A, SC.4, ET.7, AP.162,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ARCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.12;
24.13.09; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2727C), galben (Pantone 7406C), rosu
(Pantone 2350C)

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

35. Publicitate exterioara(afișaj) colectare de
informatii privind publicitatea, completare
adrese scrisori, concepere de fluturași
publicitari(design), concepere de material
publicitar (design), difuzare de anunțuri prin
Internet, difuzare de anunțuri, difuzare de
anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare si promotionale, distribuire de foi
volante, publicitare, distribuire de materiale
publicitare, distribuire de reclame si materiale
publicitare (pliante, birouri, foi, volante si
mostre), distribuire de materiale publicitare
tipărite, distribuire de materiale publicitare, de
marketing si materiale promotionale, închiriere
de material publicitar, închiriere de spatii
publicitare, inchiriere de panouri de afișare,
închiriere de spațiu publicitar pe Internet,
inchiriere de timp publicitar in mijloacele de
comunicare, materiale publicitare, prelucrare de
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date, sistematizare si management, promovare
de concerte muzicale, promovare de competiții
si evenimente sportive, promovare de produse
si servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate televizata, realizarea de
sondaje de opinie politice, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare, servicii de consultanta in afaceri
privind gestionarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanta in afaceri,
servicii de fidelizare, motivare si recompensare,
servicii de publicitate politica, servicii de reiatii
cu publicul, servicii de reiatii media, studii
economice in scopuri comerciale.
36. Colectarea de fonduri si sponsorizare,
servicii de depunere in casete valorice, servicii
de evaluare, servicii financiare, monetare si
bancare, strângere de fonduri si sponsorizare
financiara.
45. Consiliere politica, consultanta politica,
furnizare de informatii cu privire la drepturile
omului, organizarea reuniunilor politice, servicii
de informare politica.

───────

(210) M 2022 05869
(151) 26/08/2022
(732) FREEZE NOVA S.R.L., STR.

BABADAG NR. 2, BL. B2, ET. P,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)

FreezeNova
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de jocuri video, descărcabil/
e, programe pentru jocuri video interactive
descărcabil/e, programe de jocuri video
descărcabile, software pentru jocuri video
pe calculator descărcabil/e, benzi video
preînregistrate care conțin jocuri, software
pentru jocuri video de calculator descărcabil/e,
jocuri video pe discuri (software de calculator),
programe pentru aparate de jocuri video arcade,

programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, programe informatice pentru
jocuri video și de calculator descărcabil/e,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, programe informatice
interactive de divertisment pentru jocuri video,
software descărcabil/e pentru aparate de
jocuri video de tip arcadă, jocuri video
(jocuri de calculator) sub formă de programe
de calculator înregistrate pe suporturi de
date, programe descărcabile pentru jocuri pe
calculator, software descărcabil pentru jocuri,
jocuri de calculator descărcabile, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe pentru jocuri de calculator (software
de calculator descărcabil/e), software pentru
jocuri pentru telefoane inteligente, descărcabil,
dispozitive periferice de calculator, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
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 descărcabil/e, 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.
41. Divertisment, servicii de jocuri video,
furnizare de jocuri video online, servicii de
divertisment cu jocuri pe calculator și jocuri
video, furnizare online de informații cu privire
la strategii pentru jocuri pe calculator și jocuri
video, servicii în domeniul jocurilor electronice şi
competiţii organizate prin internet, organizarea
de concursuri de jocuri electronice, servicii
de jocuri electronice furnizate prin intermediul
internetului, servicii de jocuri electronice
furnizate printr-o rețea globală de comunicații,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de jocuri interactive pe calculator cu jucători
multipli, prin internet și rețele de comunicații
electronice, furnizarea de informații despre
divertismentul sub formă de jocuri pe calculator,
furnizate online dintr-o bază de date electronică
sau într-o rețea globală de comunicații, furnizare
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de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare multimedia, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
furnizare de jocuri de calculator on-line, furnizare
de jocuri on-line pe calculator, publicare de
jocuri de calculator, producţie audio, video şi
multimedia şi fotografie, servicii de divertisment,
și anume, furnizare de jocuri video online și
jocuri de realitate virtuală, furnizare de utilizare
temporară a jocurilor electronice nedescărcabile
și a jocurilor de realitate virtuală, furnizare de
un site web cu jocuri și puzzle-uri, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile.

───────

(210) M 2022 05870
(151) 26/08/2022
(732) ANA MARIA BUȘCU, STR.

AJUSTORULUI, NR.8, BL.C2, ET.8,
AP.41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAGIC BEAUTY CONCEPT
BY ANA-MARIA BUȘCU

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 05873
(151) 26/08/2022
(732) SC BERE BUCURESTI DE

CARTIER SRL, STR. LEORDENI
NR. 1610, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BERE BUCURESTI de
cartier DRISTOR Bere

artizanala NEPASTEURIZATA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.07

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

32. Bere, cocktail-uri pe bază de bere.
───────

(210) M 2022 05874
(151) 26/08/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGA NR 14, JUD.
IAȘI, IAȘI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)

Orchestra de Tineret a Iașului
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2022 05880
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR NR. 70,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Minilibri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05881
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Un start bun în viață
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05883
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vacanta de vara pe placul tau
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 05884
(151) 26/08/2022
(732) SC LONIA GRUP SRL, STR.

CORNULUI NR. 1, JUDEȚ
SUCEAVA, RADASENI, 727460,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LONIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de comerț cu ridicata și amănuntul.
───────
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(210) M 2022 05885
(151) 26/08/2022
(732) EXPERT CLEAN COM SRL,

BARAJUL BISTRITEI, NR. 6, BL.
Z13, SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.05

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

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

7. Instalații de spălat pentru vehicule, mașini de
spălat, mașini de spălat acționate cu fise, roboți
industriali, pulverizatoare (piese pentru mașini),
altele decât cele de uz medical, compresoare,
pistoale robotizate pentru mașini de pulverizare
cu lichid comprimat, pistoale electrice cu
pulverizare, pistoale de pulverizare cu lichid
sub presiune, pistoale cu pulverizare pentru
acoperire cu pudră, automate (distribuitoare
automate), mașini de pulverizat, mașini de
distribuire, echipament pentru mișcare și
manevrare, pompe, ventilatoare de compresie,
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), echipament pentru măturare,
curățare și spălare (mașini).
9. Stații de încărcare pentru mașini electrice,
panouri solare, structuri de panouri solare,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice, instalații

fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice).
11. Dispozitive de pulverizare a apei (automate),
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
supape de reglaj pentru apă, ventilatoare
de aspirație, colectoare de energie solară
pentru încălzire, dispozitive de pulverizare
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă.
37. Construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de conducte, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, instalare de
conducte, instalare de acoperișuri, instalarea
acoperișurilor, instalarea de sisteme de țevi,
instalare și reparare de conducte, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
lichidelor, servicii de construcții, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente de curățat, curățare
și spălare a autovehiculelor, curățare completă
pentru automobile, curățare igienică (vehicule),
întreținere de instalații de spălat vehicule,
reparare de instalații de spălat vehicule,
servicii de curățare pentru autovehicule terestre,
curățarea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
întreținerea conductelor, servicii de instalare a
canalelor de scurgere, servicii de întreținere a
conductelor de canalizare, servicii de instalare
de canale colectoare, servicii de reparare a
canalelor de scurgere, servicii de reparare a
țevilor, servicii de reparare a conductelor, servicii
de consiliere cu privire la repararea de instalații
de apă, construcții și demolări de clădiri, servicii
de curățare a mașinii, furnizarea de informații
în materie de construcții, servicii de curățare,
lustruire și ceruire a vehiculelor.

───────

(210) M 2022 05886
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR, 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vacanţă pentru fiecare!

EXPERT CLEAN 
DIN 2004
FABRICA 

DE SPALATORII AUTO
SUSTENABILE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2022 05888
(151) 26/08/2022
(732) MARIAN CRĂCIUN, CAL.

CRANGASI, NR. 25, BL. 20, SC.
2, ET. 10, AP. 75, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Food Experience
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
restaurante, management de restaurante pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
restaurante, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea restaurantelor şi managementul
restaurantelor, servicii de publicitate, marketing
și promovare, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de
produse alimentare (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
management de restaurant pentru terți,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, promovarea afacerii (publicitate),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor

pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, publicitate online,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, servicii
de educație referitoare la arta culinară,
activitați sportive și culturale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, activitați culturale, servicii culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, servicii de scriere pentru
bloguri, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în materie de recreere, editare de publicații,
publicare și editare de materiale tipărite, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de publicații,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de publicații on-line, altele decât cele de uz
publicitar, furnizare de publicații electronice,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, altele decât cele
de uz publicitar, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, altele decât cele de uz
publicitar, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, altele decât cele de
uz publicitar, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, altele decât cele
de uz publicitar, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, publicare de materiale didactice
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educative, publicarea de materiale multimedia
online, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, elaborare de materiale
educative, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizarea de
tutoriale online nedescărcabile, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servire de alimente și băuturi, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, prepararea alimentelor,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 05889
(151) 26/08/2022
(732) RASMIN DENT S.R.L., STR.

PETRE ISPIRESCU, NR. 2, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RASMINDENT

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Stomatologie, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de o clinică dentară,
inclusiv servicii de asistenţă stomatologică,
cu activităţi specifice, respectiv: tehnică
dentară, radiografii, implantologie, tratamente
stomatologice, evaluare medicală şi analize
specifice domeniului, servicii medicale,
consultații stomatologice, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
igienă dentară, servicii de albire a dinților, servicii
de curățare a dinților, servicii de ortodonție,
servicii medicale, servicii de igienă și de îngrijire
a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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NR.40D, SAT OSTRATU, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

solarlink

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
37. Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, instalare de sisteme de energie solară,
altele decât pentru construcții de uz locativ,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, instalare de sisteme
de încălzire solară, întreținere și reparare
de instalații solare, instalare și întreținere de
instalații termice solare, întreținere și reparare de
instalații de încălzit solare, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, extracție
minieră, foraje pentru extracția de petrol și de
gaze.

───────

(210) M 2022 05899
(151) 28/08/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

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

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

(540)

Grigorescu
(531) Clasificare Viena:

07.01.01; 07.01.24; 02.03.05; 26.01.01;
26.01.02; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.15

(591) Culori revendicate:violet, verde, auriu,
albastru deschis, maro, crem, negru

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, altele decât uleiurile esențiale,
esenţe alcoolice, altele decât uleiurile esențiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în

(210) M 2022 05890
(151) 26/08/2022
(732) EARTHLINK SRL, STR. SCOLII,
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clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, 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, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 05912
(151) 29/08/2022
(732) POLICLINICA VICTORIA SRL,

STR. NEGRU VODA NR.4,
JUDETUL ARGES, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

CLINICA DENTARĂ VICTORIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 05.03.20

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

clase:
10. Materiale de sutură, implanturi dentare,
proteze dentare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente
stomatologice, aparate și instrumente
implantologie, aparate și instrumente
endodonție, aparate si instrumente ortodonție,
aparate și instrumente protetică dentară,
aparate și instrumente pedodonție, aparate și
instrumente anestezie, aparate și instrumente
inhalosedare, aparate și instrumente radiologie
si imagistica dentara, aparate și instrumente
parodontologie, aparate și instrumente estetica
dentara, aparate și instrumente odontoterapie,
aparate și instrumente chirurgie dento-
alveolara, aparate și instrumente pentru scanare
intraorala 3shape, aparate și instrumente
pentru modelarea digitala a zambetului
prin tehnologia smile design, mobilier de
uz medical, mobilier de uz stomatologic,
dinți artificiali, instrumentar laborator tehnică
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dentară, consumabile chirurgicale, respectiv
măşti de anestezie, bandaje, elastice, ghete
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, clipsuri,
chirurgicale, îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operare, articole de îmbrăcăminte
de compresie, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, plasturi de răcire
pentru scopuri medicale, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze /
seturi de dinţi artificiali, irigatoare pentru
spălaturi interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, pense
auriculare, electrozi pentru uz medical, pungi
cu gheaţă pentru scopuri medicale, injectoare
pentru scopuri medicale, fire-ghid medicale,
oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare nazale, ace
pentru scopuri medicale, benzi de cauciuc
ortodontice, pivoţi pentru dinţii artificiali, sonde
pentru scopuri medicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, atele, chirurgicale, cearşafuri
sterile, chirurgicale, stenturi, sonde chirurgicale,
bureţi chirugicali, cuţite chirurgicale, bandaje
suspensoare, ace de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, fire de sutură, chirurgicale, raclete
pentru curăţarea limbii, apăsătoare de limbă,
unituri dentare, lasere uz medical, lasere uz
stomatologic, mănuși sterile uz medical, mănuși
nesterile uz medical, freze uz stomatologic,
oglinzi uz stomatologic, îmbracaminte și
încălțăminte uz medical și spitalicesc, materiale
de sutura, lasere pentru uz medical, lămpi
cu raze ultraviolete pentru uz medical,
implanturi chirurgicale (materiale artificiale),
aparate pentru spălarea cavităţilor bucale,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
stomatologice, dinţi artificiali, instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi doctori,
aparate ortodontice, inele de dentiţie, maxilare
artificiale, seturi de dinţi artificiali, perii pentru
curăţarea cavităţilor bucale, freze dentare,
aparate dentare, aparate dentare electrice,
scaune stomatologice, aparate de diagnosticare
pentru uz stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii de implantologie dentară, servicii de
ortodonție, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentara, servicii de asistență medicală, servicii
de odontoterapie, servicii de radiologie si
imagistica dentara, servicii de protetica dentara,
servicii de pedodontie, servicii de chirurgie

dento-alveolara, servicii de scanare intraorala
3shape, servicii de modelare digitala a
zambetului prin tehnologia smile design.

───────

(210) M 2022 05913
(151) 29/08/2022
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZESTI, NR.66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BINELE SE VERDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Bancomate (ATM), aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, și
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, mașini
și dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
mașini de numărat și sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme și
aplicații software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operațiuni
financiare și bancare, fișiere de imagini și/
sau muzică, grafice descărcabile. în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, suporturi de
stocare digitale sau analog, computere și
dispozitive periferice pentru computere, carduri
cu circuite integrate (cârduri inteligente) /
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
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plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor (publicitate),
transmiterea de anunțuri în presă (publicitate),
închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă, asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul , financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și

vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui cârd
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
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electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, platforma
ca serviciu, computerizare în nori (cloud
computing), software ca serviciu (SAAS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2022 05937
(151) 29/08/2022
(732) GMA PANOURI FOTOVOLTAICE

CONSTANTA SRL, B-DUL I.C.
BRATIANU NR. 155, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900316, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GMA FOTOVOLTAICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Module fotovoltaice solare, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instalații fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,

aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică.

───────

(210) M 2022 05974
(151) 30/08/2022
(732) S.C. PROMO PLUS S.R.L.,

STR. LOCOTENENT NICOLAE
CATANESCU NR.7, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, 720104,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FLAMEX Camping

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
yellow CP), rosu (Pantone 485 CP),
negru (Pantone BLACK)

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări electronice
și vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2022 05975
(151) 30/08/2022
(732) TINY ID SRL, SAT. ACRIS NR.

117A, JUDET BRAȘOV, COMUNA
VAMA BUZAULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

TINY LIVING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.03.01;
29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#0080a7), verde (HEX#77a900)

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

19. Produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, case prefabricate
(ansambluri) din lemn, case de vacanță din
lemn comercializate la pachet, construcții
modulare nemetalice, adăposturi modulare,
nu din metal, unități modulare (nemetalice)
pentru construcția de clădiri prefabricate, case
prefabricate nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, elemente nemetalice prefabricate
pentru construcții, cabane prefabricate, din
bușteni, sere prefabricate, nu din metal,
platforme nemetalice, platforme panoramice, nu
din metal.
37. Servicii de tâmplărie (reparații de lemnărie),
construcția de compartimente modulare
de birou, edificare construcții prefabricate,
asamblare de case prefabricate, lucrări de
construcție pentru case prefabricate, montare
de clădiri și structuri prefabricate, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
construcții civile, consultații pentru construcții,

construcții de terase, construcții de case
modulare din lemn, supervizarea construcțiilor
pe șantier, servicii de construcții de clădiri,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
curățarea terenurilor pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, lucrări
de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de structuri temporare, construcții
de case pe bază de comandă, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din zona
rurală, lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
reparații de construcții, construire de locuințe
private.
43. Închiriere de clădiri modulare transportabile,
închiriere de construcții transportabile, închiriere
de construcții transportabile metalice și
nemetalice, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, case de oaspeți, închiriere de case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, servicii de cazare în case de odihnă
pentru tineri, servicii de cazare în case modulare
din lemn, închiriere de cazare temporară în case
și apartamente de vacanță.

───────

(210) M 2022 05993
(151) 31/08/2022
(732) INVESTITORIICORPORATION

SRL, B DUL UNIRII 61 SC 4 ET 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VIPCAST
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(531) Clasificare Viena:
16.01.13; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.24

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

38. Servicii de telecomunicații, transmisie de
emisiuni interactive live sau înregistrate.
41. Realizarea (creare) de podcast-uri.

───────

(210) M 2022 05994
(151) 31/08/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA,

BULEVARDUL FICUSULUI NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NU TE SUPĂRA FRATE!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip pay per click, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri

publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, servicii de abonament la un
canal de televiziune pentru terți, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, servicii publicitare și de
promovare, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de editare de texte publicitare, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, producție de
clipuri publicitare pentru radio, organizare și
realizare de evenimente publicitare, difuzare
de materiale publicitare și promoționale, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și

(591) Culori  revendicate:rosu, verde,
albastru
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marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de

programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.

───────

(210) M 2022 06015
(151) 31/08/2022
(732) ROOTZ LTD, EWROPA

BUSINESS CENTRE, DUN KARM
STREET, LEVEL 3, SUITE 701,
BIRKIRKARA, 9034, MALTA

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

(540)

CHIPZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Coordonare, organizare, furnizare,
administrare şi gestionare de servicii de jocuri,
de amuzament şi divertisment, coordonare,
organizare, furnizare, gestionare şi administrare
de servicii de selecţii şi ponturi pentru pariuri,
furnizare de servicii de cazinou, de jocuri, pariuri,
jocuri de noroc, selecţii pentru pariuri, ponturi şi
servicii de divertisment prin telefonie interactivă
şi aplicaţii pentru dispozitive mobile de mână,
servicii oferite de cazinouri, servicii de poker,
servicii de sală de bingo, servicii de pariuri
şi jocuri de noroc on-line, servicii de pariuri
online, servicii de pariuri şi jocuri de noroc,
jocuri de noroc, scheme de beneficii cu privire
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la pariuri, jocuri şi jocuri de noroc, servicii
de selecţii şi ponturi pentru pariuri, organizare
şi coordonare de servicii de divertisment sub
formă de concursuri şi jocuri de noroc on-line,
coordonare şi organizare de loterii şi de extrageri
cu premii şi realizarea de pariuri şi jocuri
sportive, organizarea de competiţii, furnizare de
jocuri interactive, divertisment interactiv şi/sau
competiţii interactive, furnizarea serviciilor mai
ssu menţionate în format digital, electronic sau
computerizat, servicii de agenţie de pregătire,
organizare, furnizare, gestionare şi administrare
de jocuri, pariuri şi jocuri de noroc, selecţii pentru
pariuri, ponturi, scheme de beneficii cu privire
la pariuri, jocuri şi jocuri de noroc, amuzament,
divertisment şi competiţii, furnizarea serviciilor
mai sus menţionate online dintr-o bază de date
de calculator sau de pe internet, furnizare de
informaţii referitoare la jocuri, pariuri, jocuri de
noroc, servicii de selecţii şi ponturi pentru pariuri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
furnizare de informaţii on-line dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet cu privire
la jocuri, pariuri şi jocuri de noroc, selecţii
pentru pariuri, ponturi, scheme de beneficii cu
privire la pariuri, jocuri şi jocuri de noroc, servicii
de pariere, evenimente sportive, amuzament,
cazinou, divertisment şi servicii de consultare cu
privire la pariuri, servicii de pariuri telefonice cu
privire la jocuri, jocuri de noroc, servicii de selecţii
şi ponturi pentru pariuri.

───────

(210) M 2022 06016
(151) 31/08/2022
(732) BIOGENETIX DISTRIBUTION SRL,

STR. MEDIERII NR. 3A, PARTER,
CAMERA NR. 1, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

Pharmonline A
Biogenetix Brand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.13.01

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

clase:
5. Produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, preparate și articole sanitare,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.

───────
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(210) M 2022 06032
(151) 01/09/2022
(732) VLADIMIR JARDAN, STR.

ROMANA, NR. 4, BLOC 1, AP. 38,
CHISINAU, MD-2005, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Jardi

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
verde

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
bunurilor din clasele 29 si 30, cu excepţia

transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, de
exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2022 06033
(151) 01/09/2022
(732) STEFARIAN PROD SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 17, JUD.
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.11.11; 15.07.07; 26.01.15; 09.07.21;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
gri inchis, bej

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piese pentru
biciclete, servicii de ridicata cu ridicata în
legătură cu piese pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu accesorii pentru
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biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, incălțăminte,
ochelari, manuși și căști pentru practicarea
ciclismului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, incălțăminte, ochelari,
manuși și căști pentru practicarea ciclismului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru practicarea ciclismului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru practicarea ciclismului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu solutii
de transport biciclete cu ajutorul portbagajului
(auto), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu solutii de transport biciclete cu ajutorul
portbagajului (auto), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporți pentru biciclete
și echipamente pentru suport biciclete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură suporți
pentru biciclete și cu echipamente pentru suport
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bare transversale, bare plafon sau
bare transversale portbagaj, pentru vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu bare
transversale, bare plafon sau bare transversale
portbagaj, pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporti pentru
schiuri si suporti pentru snowboard-uri, pentru
vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporti pentru schiuri si suporti
pentru snowboard-uri, pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de portbagaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii de portbagaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporți pentru
bărci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporți pentru bărci, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente și
produse pentru transportul în siguranță a copiilor
în vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente și produse pentru
transportul în siguranță a copiilor în vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente și produse pentru transportul în
siguranță a animalelor de companie în vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și produse pentru transportul în
siguranță a animalelor de companie în vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
organizatoare de portbagaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu organizatoare de
portbagaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții pentru portbagaj, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protecții pentru
portbagaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru creșterea vizibilității la
volan, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole pentru creșterea vizibilității la volan.

37. Reparare sau întreținere de aparate pentru
parcarea bicicletelor, furnizare de informații
privind repararea și întreținere de aparate pentru
parcarea bicicletelor, servicii de reparații și
întreținere de biciclete, furnizare de informații
privind repararea de biciclete, servicii de montaj
a echipamentelor și soluțiilor pentru transportul
bicicletelor, servicii de montaj a echipamentelor
și soluțiilor pentru transportul skiurilor, servicii
de montaj a echipamentelor și soluțiilor pentru
transportul bagajelor, servicii de montaj a
echipamentelor și soluțiilor pentru transportul
copiilor și animalelor.
39. Închirieri de biciclete

───────

(210) M 2022 06092
(151) 02/09/2022
(732) ABC-MANOLE SRL, STR.

COZIA NR. 5, JUDEȚ BRAȘOV,
MUNICIPIUL BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

SMART MANOLE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 15.07.03;
26.02.07

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

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

9. Aplicație interactivă de calculator
descărcabilă, aplicație interactivă descărcabilă
destinată utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
software de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru telefoane mobile, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru gestiunea
proiectelor, software în domeniul administrării
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proiectelor de construcţii, descărcabil, aplicații
software descărcabile de calculator pentru
administrarea construcțiilor și operațiunilor,
software descărcabil pentru administrarea
sarcinilor și administrarea sarcinilor în
colaborare, software descărcabil de calculator
pentru managementul proiectelor, software
descărcabil de calculator pentru automatizare,
sarcini, flux de lucru și resurse și furnizarea
de notificări și rapoarte pentru utilizatori,
software descărcabil pentru planificare, software
pentru făcut calendare, descărcabil, software
descărcabil pentru furnizarea de notificări și
rapoarte la utilizatori, software de calculator
descărcabil destinat utilizării la stocarea
electronică a datelor, software descărcabil
destinat utilizării la distribuirea informaţiilor
pentru facilitarea lucrului în colaborare şi
a discuţiilor interactive, software descărcabil
pentru comunicaţii electronice, inclusiv chaturi,
e-mail şi discuţii.
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de comerț, inclusiv în mediul
online, cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț, inclusiv în mediul online,
cu privire la aparate fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, inclusiv
în mediul online, în legătură cu aparate şi
instalaţii de încălzit, de ventilare, de aer
condiţionat şi de purificare a aerului, instalaţii
de ventilare, aparate de ventilare, echipamente
de ventilare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de promovare, servicii de comerţ şi
servicii de informare a consumatorilor.
36. Afaceri imobiliare, management imobiliar,
consultanță în domeniul imobiliar, servicii de
planificare și organizare în sectorul dezvoltărilor
imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), consiliere și consultanță în
construcții, servicii de management în
construcții, supervizarea construcțiilor pe șantier,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, servicii de planificare de șantier
și servicii din domeniul construcțiilor de
clădiri și construcțiilor imobiliare, furnizare de
informații legate de construcții și servicii de
reparații destinate imobilelor, supravegherea
construcțiilor de clădiri, servicii de construcții
de clădiri și proprietăți, activitate de informare,
consultanţă privind toate serviciile de mai sus.

42. Servicii de arhitectură și design interior,
proiectare de instalații industriale, proiectare
de instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de instalații pentru electricitate, servicii
de proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare, servicii de proiectare tehnică de
aparate și instalații de răcire, furnizare
de software online nedescărcabil pentru
administrarea construcțiilor și operațiunilor,
furnizare de software online nedescărcabil
pentru administrarea sarcinilor și administrarea
sarcinilor în colaborare, furnizare de software
online nedescărcabil pentru automatizare,
urmărirea sarcinilor, administrarea fluxurilor de
lucru și resurselor și furnizarea de notificări
și rapoarte pentru utilizatori, nedescărcabile,
furnizare de software nedescărcabil online
destinat utilizării pentru planificare și calendare,
precum și furnizare de notificări și rapoarte
pentru utilizatori, furnizare de software
nedescărcabil online destinat utilizării la
distribuirea informațiilor pentru facilitarea lucrului
în colaborare și a discuțiilor interactive, servicii
de software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru administrarea construcțiilor și
operațiunilor, servicii de software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru administrarea
sarcinilor și administrarea sarcinilor în
colaborare, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă software pentru planificare
și calendare, precum și pentru furnizare
de notificări și rapoarte pentru utilizatori,
servicii software ca un serviciu (saas) care
oferă software, folosit la stocarea electronică
a datelor, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă software destinat utilizării
la distribuirea informațiilor pentru facilitarea
lucrului în colaborare și a discuțiilor interactive,
servicii software ca un serviciu (saas) care
oferă software destinat utilizării în comunicații
electronice, și anume discuții, e-mail și discuții
interactive, servicii software ca un serviciu
(saas) care oferă software pentru administrarea
proiectelor, servicii de software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru automatizarea,
urmărirea sarcinilor, administrarea fluxului de
lucru și resurselor și furnizare de notificări și
rapoarte pentru utilizatori, găzduire de platforme
de comerț electronic pe internet.

───────





Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din Legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 12/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2022 01896
16/03/2022 GASTRO BAR SOLUTIONS

S.R.L.
DOMINGO CUM ITI
ASTERNI ASA DORMI

15

2 M 2022 02926
26/04/2022 EURO MOPAN SRL DESERT ROZ by Panvie

GUSTĂ FERICIREA!
16

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

17

4 M 2022 03714 27/05/2022 SC TERAPIA SA Descoperă prevenția activă ! 17
5 M 2022 03750 27/05/2022 NORD AGROLAND SRL SALIX 19
6 M 2022 03765 30/05/2022 FERMA ZOOTEHNICĂ S.R.L. FERMA ZOOTHENICA 20
7 M 2022 03884 02/07/2020 BACTOLIFE A/S BACTOLIFE 20
8 M 2022 03929 06/06/2022 BERE SADU SRL BERE GREWELN 21
9 M 2022 03961 07/06/2022 UNIQUA ASIGURARI SA LIVING BETTER TOGETHER 21

10 M 2022 03982
07/06/2022 S.C. ARCADIA POLICLINIC

S.R.L.
ARCADIA CLINICĂ
VIRTUALĂ

22

11 M 2022 04017 08/06/2022 DLG ALEXANDRA SRL TAXI UNION 22
12 M 2022 04090 14/06/2022 SALINFITOFARM S.R.L. GOLD & GLOW 23

13 M 2022 04199
22/06/2022 SI GELATO ARTIGIANALE

S.R.L.
SI 23

14 M 2022 04265 21/06/2022 TMD DERIVA GROUP SRL termiQ Numele ferestrei tale 24

15 M 2022 04266
21/06/2022 GHEORGHIU NATHALIE-

MARGA
CriCriCri 24

16 M 2022 04267 21/06/2022 WEHEAL MEDICAL SRL WEHEAL MEDICAL 25

17 M 2022 04283
22/06/2022 FELDSPAT CONSTRUCT

S.R.L.
Perla Home 26

18 M 2022 04289 21/06/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft Bor 05 27
19 M 2022 04290 21/06/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft Amino 25 27
20 M 2022 04291 21/06/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft Standard 27
21 M 2022 04296 22/06/2022 HERBAGETICA SRL EXTRACTE

STANDARDIZATE
HERBAGETICA ARJUNA
CARDIO FORTE

28

22 M 2022 04320 22/06/2022 ANDREI MIHALACHE MGK666 28
23 M 2022 04331 23/06/2022 STUDIUM GREEN SRL BIG- CENTRU COMERCIAL 28
24 M 2022 04341 23/06/2022 ADRIAN-ZENO GALICIU PROMETER 29
25 M 2022 04359 23/06/2022 VALENTINA SECARĂ Stejărel 30
26 M 2022 04378 24/06/2022 TARGUL CARTII SRL CITILA 30
27 M 2022 04385 27/06/2022 GEORGE ADELIN CIUPU S SPASSIA REAL LEATHER 31
28 M 2022 04396 27/06/2022 OMON SECURITY SRL OMON SECURITY 31
29 M 2022 04402 27/06/2022 HAWKRIDGE IMOBILIARE

SRL
MASTERANGE ROMANIA
SRL

STEJARII COLLECTION 32

30 M 2022 04417
28/06/2022 SC ALBA ALUMINIU SRL PASTA DE ALUMINIU

ALBApor
32
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

31 M 2022 04426 28/06/2022 SC QUADRA INVEST SRL MOSSROOM INTERIOR 33

32 M 2022 04437
28/06/2022 AMA GREEN OPTIC S.R.L. AMA GREEN OPTIC Pentru

noi, vederea ta contează!
33

33 M 2022 04445 05/07/2022 SC ZA FACEFOOD SRL FACEFOOD 34

34 M 2022 04453
29/06/2022 DANIELA-GINA CHIRIAC N GRUP EDITORIAL

NAȚIONAL
34

35 M 2022 04464
29/06/2022 ALEXANDRU-PAUL DAMIAN PHASE ONE DANCE

STUDIO
35

36 M 2022 04473
29/06/2022 ALEXANDRU RADUCANU UNICORNII ENERGETICĂ

PENTRU ANTREPRENORI
35

37 M 2022 04489
30/06/2022 KROCO F&R INTERIORS

S.R.L.
36

38 M 2022 04498 30/06/2022 MARINEL SABIN STANA PELDA 37
39 M 2022 04504 01/07/2022 OANA ANCA FIRICA TIP TOP MINITOP 37

40 M 2022 04514
01/07/2022 DR REDDY'S

LABORATORIES LTD
KALIGEYA 39

41 M 2022 04523 01/07/2022 TOTAL SOFT S.A. CHARISMA EVERYWARE 40

42 M 2022 04532
04/07/2022 SC MISAVAN TRADING

S.R.L.
UNA cu natura Ai grija de tot
ce este in jur

42

43 M 2022 04553
05/07/2022 GENESIS SERVICES

GROUP EUROPE
GSGE Genesis Services
Group Europe

42

44 M 2022 04562 05/07/2022 ALKALOID AD SKOPJE FLENTY 43

45 M 2022 04592
06/07/2022 ZONE INTERNATIONAL

TRADING SRL
GOLDEN CROPS 43

46 M 2022 04599
06/07/2022 ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L.
EVRYO 44

47 M 2022 04600 06/07/2022 RADU ANTON MARINESCU INTERMEDICA 44
48 M 2022 04611 07/07/2022 QUANTUM PREMIUM

MODULES GROUP S.R.L
QUANTUM MODULES
premium modular building
system

46

49 M 2022 04635
07/07/2022 ANT POWER ENERGY SRL ANT ENERGY Allying Nature

& Technology
47

50 M 2022 04652 08/07/2022 DAN COSTEL JITARIU ECONOMICOSUL 47
51 M 2022 04875 15/07/2022 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero Irituss Ajută la
calmarea tusei Lichen
islandez Vitamina C

47

52 M 2022 04929 19/07/2022 NOVA OAS S.R.L. oaș 48
53 M 2022 04930 19/07/2022 NOVA OAS S.R.L. oaș Santaqua 48
54 M 2022 05037 17/08/2022 INA VERBINA SRL INA VERBINA 49
55 M 2022 05046 22/07/2022 NOVARTIS AG FLAZONEXAR 49
56 M 2022 05060 22/07/2022 CASA BATRANEASCA SRL CASA BĂTRÂNEASCĂ

TRADIŢIE PUR
ROMÂNEASCĂ

49

57 M 2022 05079
25/07/2022 MIRA GUARD SECURITY

S.R.L.
MIRA SECURITY GUARD 50

58 M 2022 05169 28/07/2022 ROPLAST IMPEX SRL ROPLAST 50
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

59 M 2022 05188 10/08/2022 MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH & CO. KG

La Doi Pasi Extra 52

60 M 2022 05191 19/08/2022 ENGINEERING UNIT SRL THE ARKOW 55
61 M 2022 05288 04/08/2022 LAURENTIU MARIN NITA RADIO EASY BACĂU UȘOR

DE PRINS, GREU DE
LĂSAT !

66

62 M 2022 05297
16/08/2022 C.O.R.P. MED EASTERN

EUROPE SRL
C.O.R.P. MED 66

63 M 2022 05357 06/08/2022 MAGURA WILD PLANT SRL MĂGURĂ DE RAI 66
64 M 2022 05362 07/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. fiiGO cafe 67
65 M 2022 05364 18/08/2022 ICOS TRADING SRL ICOS 72
66 M 2022 05366 18/08/2022 IOFCIULESCU MIOARA CF 77

67 M 2022 05405
09/08/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR. Pentru o Românie
inteligentă financiar

81

68 M 2022 05406
09/08/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
Life Lab 82

69 M 2022 05409
09/08/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR Life Lab 82

70 M 2022 05410
09/08/2022 BANCA COMERCIALA

ROMANA SA
BCR. O companie de
sănătate financiară.

82

71 M 2022 05413 09/08/2022 SABAU LIVIA
INTREPRINDERE
FAMILIALA

FIR DE CURCUBEU by
Sabau Livia IF

82

72 M 2022 05417 09/08/2022 TEODOR ADRIAN ION UP RECURITMENT 83

73 M 2022 05418
09/08/2022 EASTERN ADVISORY

GROUP SRL
ONE PUFF 83

74 M 2022 05419 09/08/2022 INORI SRL INORI 84

75 M 2022 05420
09/08/2022 KATALIN-GYONGYVER

MATE
MATKA 84

76 M 2022 05422
09/08/2022 ASOCIATIA

UNDERGROUND FESTIVAL
HUB cultural mARTA 84

77 M 2022 05423 09/08/2022 INORI SRL NOBORI 85
78 M 2022 05424 09/08/2022 LUDOVIC POP SYRINX LP 85
79 M 2022 05425 09/08/2022 CRISTIAN MIHAI JIROS Lemnisoare 86

80 M 2022 05431
09/08/2022 NICOLAE-ALBERT

ŢARĂLUNGĂ
Nea' Nicu 86

81 M 2022 05435 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

GLICOFORT 87

82 M 2022 05436 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

SANOCOL 87

83 M 2022 05437 09/08/2022 TEX-AS GROUP PROM SRL LA FEMME CONCEPT 87
84 M 2022 05438 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS

DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

MIGRADIM 88

85 M 2022 05439 09/08/2022 VIOREL-MARIUS ZARA ZARA CHALET 88
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

86 M 2022 05440 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

ALCALINAOX 89

87 M 2022 05441 09/08/2022 DIETMED - PRODUTOS
DIETÉTICOS E MEDICINAIS,
SA.

REVICEL NEO 89

88 M 2022 05442
09/08/2022 IRIS POPESCU CASINO LIFE & BUSINESS

MAGAZINE
89

89 M 2022 05443 09/08/2022 VESPER BOOKS SRL RI 90
90 M 2022 05444 09/08/2022 SANVERO HEALTHCARE

S.R.L.
Sanvero Glucoxia Pentru
menținerea nivelului
normal de zahăr din sânge.
Supliment alimentar

90

91 M 2022 05445
09/08/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one REDWOOD GARDENS 91

92 M 2022 05446 09/08/2022 ORIGO SHOP S.R.L people of specialty 92

93 M 2022 05449
09/08/2022 VITACEUTICS, LDA. VITACEUTICS PLANTA

GLUCO
94

94 M 2022 05455 09/08/2022 ITDYNAMICS SRL ergo Eat, Ready, Go! 95

95 M 2022 05456
09/08/2022 SC EK INSTAL GAZ

CENTRAL SRL
EK INSTAL GAZ CENTRAL 95

96 M 2022 05459 09/08/2022 OVIDIU BRAD ALVERNA 95

97 M 2022 05460
09/08/2022 LAZAR-ALIN PANDURU LaUnPas Totul intr-un singur

loc.
100

98 M 2022 05461
10/08/2022 MEDUSA HOTEL

INTERNATIONAL SRL
STEJARII ACADEMY 101

99 M 2022 05463
10/08/2022 MEDUSA HOTEL

INTERNATIONAL SRL
DRIVEN BY EXCELLENCE 101

100 M 2022 05464
10/08/2022 ROSERV GREEN ENERGY

SRL
RAFO 102

101 M 2022 05465
10/08/2022 ESSITY HYGIENE AND

HEALTH AKTIEBOLAG
FLEXISHEETS 104

102 M 2022 05466 10/08/2022 DENIDARI TRANS S.R.L. HANUL LUI MUJDEI din 2021 104
103 M 2022 05467 10/08/2022 TEODOR LĂMĂȘANU Totokita 105
104 M 2022 05468 10/08/2022 VULTURII VIOLEȚI SRL VULTURII VIOLEȚI 105
105 M 2022 05470 10/08/2022 SIP THERMOVISION SRL THERMOVISION

THERMAL HEALTHCARE
TECHNOLOGY

106

106 M 2022 05474 10/08/2022 BANQUE BANORIENT
FRANCE SUCURSALA
ROMÂNIA SA

BANORIENTRO 106

107 M 2022 05479
10/08/2022 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV PUIUL VEGETARIAN DE LA

HOREZU
107

108 M 2022 05484 10/08/2022 ECO ROTARY ECO Rotary 108
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

109 M 2022 05486 10/08/2022 NICOLETA-VIOLETA
REGHINĂ
MARIA ADRIANA STAN
LAURA - MĂDĂLINA
MANOLACHE
OVIDIU - MARCEL
TABARCEA
ANCA BEJENARIU
RĂZVAN-ILIE NISTOR
ANDREI-CĂTĂLIN
FĂLCESCU

TÂRGU' LU' PEȘTE 109

110 M 2022 05489 10/08/2022 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

REBELS WITH A CAUSE 111

111 M 2022 05491
10/08/2022 GHEORGHE MATIUT

CSABA ZUCHIATHI
Weekend Warriors 111

112 M 2022 05492 10/08/2022 KOFF DISTRIBUTION SRL TechSuit 111
113 M 2022 05495 11/08/2022 MARIAN PETCU FARMACIA ANA MARIA 112
114 M 2022 05496 11/08/2022 TAKT RECRUITMENT SRL TAKT RECRUITMENT 113

115 M 2022 05502
11/08/2022 ONE UNITD PROPERTIES

S.A.
one VICTORIEI PLAZA 113

116 M 2022 05503 11/08/2022 PAUL RADOVAN FULEA VIS DE VARA 115
117 M 2022 05505 11/08/2022 CHELARU Z. ZINA Casuta cu pisici- Atelier de

broderie si manufactura
contemporana

115

118 M 2022 05506 11/08/2022 MARICICA ȘALARU Maria Șalaru 115

119 M 2022 05508
11/08/2022 FLORIN CONSTANTIN

GHEORGHE
LUCIA MARIA Camin pentru
bunici

118

120 M 2022 05510 11/08/2022 MIHAI DĂNUȚ RĂDUCAN AMAZE GROUP 118

121 M 2022 05513
11/08/2022 SEMMELROCK STEIN

+DESIGN SRL
Vitralio by Semmelrock 118

122 M 2022 05514
11/08/2022 MARIUS-CRISTIAN

GUBANDRU
EVmarket 119

123 M 2022 05515
11/08/2022 ASOCIAȚIA CONSTELAȚII

ROCK
CONSTELAȚII ROCK 119

124 M 2022 05516 11/08/2022 KEKEM KARA 120
125 M 2022 05517 11/08/2022 ROTI GRILL S.R.L. happy...and more 120
126 M 2022 05518 11/08/2022 ROTI GRILL S.R.L. RotiGrill 121
127 M 2022 05519 11/08/2022 ROBERT VALENTIN AXANE GALLA PLAZA 121
128 M 2022 05520 11/08/2022 ROTI GRILL S.R.L. Sale e Pepe il giusto gusto 126

129 M 2022 05521
11/08/2022 GLOWFORHOME

INDUSTRIES SRL
GlowforHome 126

130 M 2022 05522
11/08/2022 URBAN INVEST SRL URBAN PLAZA DAWNTOWN

THE NEW URBAN YOU
128

131 M 2022 05524 12/08/2022 BREAZ LAURENTIU FOLEX 134

132 M 2022 05527
12/08/2022 CARREFOUR (SOCIÉTÉ

ANONYME)
Carrefour voiaj 141

133 M 2022 05529 12/08/2022 ACUMȘTIU S.R.L. SUPER AGE 141
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134 M 2022 05530
12/08/2022 IZZI KARTING IZZI KARTING for friends, for

fun
143

135 M 2022 05532 12/08/2022 TEA KING BEVERAGE SRL KISS TEA 144
136 M 2022 05533 12/08/2022 RAVI SILVER SRL Jungla Urbana 145
137 M 2022 05535 25/08/2022 SECURYTAS DEFENCE SRL SP 145
138 M 2022 05536 12/08/2022 SIC MODA INDUSTRY SRL SIC MODA Industry of jewelry 146
139 M 2022 05538 12/08/2022 AVICARVIL SRL 146
140 M 2022 05540 12/08/2022 FUNDATIA IMI PASA #WeLikeGreen 147
141 M 2022 05541 12/08/2022 DOT SOCIAL MEDIA SRL SIKS 147
142 M 2022 05543 12/08/2022 EDAR BET SRL EDAR 159

143 M 2022 05545
12/08/2022 SILVER ART

THERMOIZOLATII SRL
ATHERMAN SISTEME
TERMOIZOLATII

171

144 M 2022 05548 12/08/2022 ESTET DENT SRL DENT VISION 180
145 M 2022 05553 14/08/2022 CONSIDINE NOVICARE SRL Considine 180
146 M 2022 05554 14/08/2022 ȘERBAN PÎRVULESCU Zexsoft 180

147 M 2022 05557
14/08/2022 CONSENEL TIM SRL Consenel Tim Racorduri

Medie si Joasa Tensiune
181

148 M 2022 05558
16/08/2022 TEODOR CONSTANTIN

PREDA
Project Medieval Conflict 181

149 M 2022 05562 16/08/2022 ADRIANA SIMION NOVA KISS 182
150 M 2022 05563 16/08/2022 SC ROMTEHNOCOM 99 SRL Paine Bujoreni 184
151 M 2022 05566 16/08/2022 ANTIBIOTICE S.A. LUMIRIA 184
152 M 2022 05567 16/08/2022 SC ANTIBIOTICE SA ILUSTRA 184
153 M 2022 05568 16/08/2022 ANTIBIOTICE SA ZIFELLE 184

154 M 2022 05571
16/08/2022 MONSTER ENERGY

COMPANY
REHAB MONSTER 185

155 M 2022 05575 16/08/2022 ASOCIATIA PENTRU VIATA
”LUISA”

Asociația pentru viață ”Luisa”
Associazione ”Luisa” per la
vita

185

156 M 2022 05576
16/08/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
STĂNA DE VALE 186

157 M 2022 05578 16/08/2022 DOMAINE VINARTE S.R.L. VINARTE NEW OLD WINE 187

158 M 2022 05581
16/08/2022 GENTLEMENS BOUTIQUE

SRL
Gentlemen's Boutique 187

159 M 2022 05582 16/08/2022 SC ONIX SERVIMPEX SRL Leon Beach 187
160 M 2022 05583 16/08/2022 COSMIN MIHAI ATASIEI almita 189

161 M 2022 05586
16/08/2022 SC DON PEDRO SRL 1KG GREUTATE

GARANTATĂ KILO Economic
189

162 M 2022 05587
16/08/2022 SC DON PEDRO SRL 1KG GREUTATE

GARANTATĂ KILO Profit
190

163 M 2022 05588

16/08/2022 SC DON PEDRO SRL 1KG GREUTATE
GARANTATĂ VINDEM LA
GREUTATE

190

164 M 2022 05590 16/08/2022 GEORGIAN ROBERT SIMA Golden News Informații
de valoare pentru fiecare
Valuable informations for
everyone

191
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165 M 2022 05592
16/08/2022 ŞTEFAN-VALENTIN

MANDACHI
REGATTO EST 2018 192

166 M 2022 05595 16/08/2022 LED MARKET TECH SRL LED Market 192

167 M 2022 05598
16/08/2022 ACCOUNTESS PROFILE

SRL
accountess COUNT ON
YOUR FINANCE

193

168 M 2022 05599 16/08/2022 SOMPAN INVEST SRL HUBERTUS new age 195
169 M 2022 05600 17/08/2022 OTP BANK ROMANIA SA otp bank Green Dot 195

170 M 2022 05601
18/08/2022 S.C. MALIAL S.R.L. MURĂTURI DIN TATĂ IN FIU

S.C. MALIAL S.R.L.
197

171 M 2022 05606 17/08/2022 SUN GLASS CENTER SRL Pardis Chini 197

172 M 2022 05607
17/08/2022 IONUŢ IOSIF RISEUPBEAUTY

AESTHETIC SURGERY
198

173 M 2022 05608
17/08/2022 SUN GLASS CENTER SRL Pars China PC Persian

Porcelain
198

174 M 2022 05610
17/08/2022 SUN GLASS CENTER SRL SAKURA

www.sakuraglass.com MEY-JI
199

175 M 2022 05611 17/08/2022 I&C MOBEVOLUTION SRL VILA BLUE SALIN 199
176 M 2022 05612 17/08/2022 CRAMA DIN DEAL S.R.L. FILIP CEL SCHIOP 200

177 M 2022 05615
22/08/2022 ACTIVITY - LEARNING

CENTER S.R.L
ACTIVITY 200

178 M 2022 05618
17/08/2022 SAFE BUSINESS MARKET

S.R.L.
BELVEDERE-SHOP 200

179 M 2022 05619
17/08/2022 ENEROM SOLUTIONS

S.R.L.
Enerom 202

180 M 2022 05620 17/08/2022 YESMILA FASHION S.R.L 777 L&W 203
181 M 2022 05621 17/08/2022 ALKALOID AD SKOPJE AXSOZIL 204

182 M 2022 05622
17/08/2022 CONSTANTIN - BOGDAN

DAMIAN
TiMiSoAra COFFEE FeStiVaL 204

183 M 2022 05623 17/08/2022 AG MIRROR SRL AGMIRROR 205
184 M 2022 05626 17/08/2022 BLU ACCOUNTING S.R.L. BLU ACCOUNTING 205
185 M 2022 05627 17/08/2022 NOMH S.R.L. SPAZZIO Create Infinity 205
186 M 2022 05628 17/08/2022 ALKALOID AD SKOPJE NEQLOFOL 206
187 M 2022 05630 17/08/2022 ALKALOID AD SKOPJE WRODIONA 206
188 M 2022 05631 17/08/2022 ALKALOID AD SKOPJE RISEFTIM 206
189 M 2022 05632 17/08/2022 ALKALOID AD SKOPJE SIFOXINA 207

190 M 2022 05634
24/08/2022 CRISTOPHE TO BE FOOD

SRL
Galeria de Bucate 207

191 M 2022 05636
22/08/2022 OPRINA CLAUDIA-DORA Dora Bloom exquisite

arrangements
207

192 M 2022 05637 17/08/2022 ART SEVEN SRL ART SEVEN 208
193 M 2022 05639 17/08/2022 RELOAD CONCEPT SRL mylocation 208
194 M 2022 05640 17/08/2022 MARIAN PETCU COFEDOL 208

195 M 2022 05641
18/08/2022 INCUBCENTER SRL INCUBCENTER LEARN

BUILD
209

196 M 2022 05642 18/08/2022 S.C. FELLIS CARE SRL FELLIS 209
197 M 2022 05644 18/08/2022 ROMBAT SA ENDURANCE HD 210
198 M 2022 05645 18/08/2022 ROMBAT SA CHAMPION HD-EFB 210
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199 M 2022 05646
18/08/2022 MONSTER ENERGY

COMPANY
MONSTER ENERGY ULTRA 211

200 M 2022 05649 18/08/2022 VASILONI SRL VASILONI DISTRIBUTIE 211
201 M 2022 05652 18/08/2022 IONUȚ DOLĂNESCU IONUȚ DOLĂNESCU 211

202 M 2022 05653
18/08/2022 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Primii Câștigă 212

203 M 2022 05654 18/08/2022 GEORGIANA ANGHEL missjoy 215

204 M 2022 05655
18/08/2022 AVINCI CONCEPT

CONSTRUCT SRL
MHC 216

205 M 2022 05657
18/08/2022 MIHAI IRIMIA SNAQ proaspat, pe loc, pe

plita!
217

206 M 2022 05661 18/08/2022 BOGDAN - FLORIN COLEA SABOR DEL CHEF 217
207 M 2022 05663 18/08/2022 DOMENO 2012 SRL NERV 217

208 M 2022 05664
18/08/2022 WINE CONNECTION

HOLDING SRL
TANO 218

209 M 2022 05665
18/08/2022 WINE CONNECTION

HOLDING SRL
AVIRA 218

210 M 2022 05666
18/08/2022 WINE CONNECTION

HOLDING SRL
SAGA 218

211 M 2022 05667 18/08/2022 STEGARIU F. FLORIN P.F.A CARUSEL 219

212 M 2022 05671
18/08/2022 SC UNIQUENOVA TRADING

SRL
UNIQUESTORE 219

213 M 2022 05675 18/08/2022 SC YAN SHI IMPEX BAONEO 219
214 M 2022 05676 18/08/2022 MELIORI COMPANY S.R.L. Meliora 220

215 M 2022 05681
19/08/2022 NN ASIGURARI DE VIATA

S.A.
NNCare 220

216 M 2022 05683
19/08/2022 CARREFOUR (société

anonyme)
Carrefour flash 221

217 M 2022 05684 19/08/2022 COMANDASU PARASCHIVA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Conacul Doamnei 222

218 M 2022 05686 19/08/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Alternativa educațională Step
by Step

223

219 M 2022 05687 19/08/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Alternativa Step by Step 223

220 M 2022 05691
19/08/2022 ONLINE SHOP DISCOUNT

SRL
DMS 223

221 M 2022 05692 19/08/2022 PITA BITE S.R.L. GARLIC bites & tales 227

222 M 2022 05694
19/08/2022 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

EDUCATIE PRIN SAH
CLUB SPORTIV EDUCAŢIE
PRIN ŞAH

228

223 M 2022 05696 19/08/2022 SC PROD VT INVEST SRL Valmi 228
224 M 2022 05697 19/08/2022 NAIMEED COMPANY S.R.L. NAIMEED COMPANY 229
225 M 2022 05698 19/08/2022 FAMILY-RAVDEED S.R.L. familiaShop 231
226 M 2022 05700 19/08/2022 CONSTANTIN MATEI NOVA BJJ BACAU 232
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227 M 2022 05705 19/08/2022 SC MADDIE'S CRÊPES SRL maddie's crêpes 233

228 M 2022 05708
20/08/2022 IONUȚ CIOBOTARU trupa de WeekEND by IONUȚ

CIOBOTARU
233

229 M 2022 05711 21/08/2022 SUBHI.RO S.R.L. A ALYSAR 235

230 M 2022 05712
22/08/2022 S.C. HOLLINGWORTH

RESORT S.R.L.
CH CASA HRISICOS 235

231 M 2022 05713
22/08/2022 COSMIN-MIHAI

RADULESCU
282 237

232 M 2022 05718 22/08/2022 GLOBAL ADYANE PAA-Auto 237

233 M 2022 05719
22/08/2022 NIKPOOR ENTERPRISE

SRL
Symbol 100% nontoxic 238

234 M 2022 05720 22/08/2022 IONEL-CATALIN PREDESCU LYKAIOS 238

235 M 2022 05721
22/08/2022 DINIO COMMERCE ROM

S.R.L.
DINIO 238

236 M 2022 05722 22/07/2022 S.C. TEILOR S.R.L. LL 239
237 M 2022 05723 22/07/2022 S.C. TEILOR S.R.L. L L 240
238 M 2022 05724 22/08/2022 ALINA VIRGINIA ȚUCULAN LUMIERE EST. 2022 241
239 M 2022 05725 22/08/2022 COSMIN-VASILE TRUȘCĂ Trușcă GRILL 242

240 M 2022 05729
22/08/2022 FUNDAŢIA COMUNITARĂ

IAŞI
Drag de Iaşi 242

241 M 2022 05730 22/08/2022 EDUFUN PUBLISHING SRL edu fun Alternativa la ecran 248

242 M 2022 05732
22/08/2022 ASOCIATIA DRUMURI

PRINTRE MAGURI
Printre Măguri 248

243 M 2022 05733
22/08/2022 CRISTIAN GHERGHINOIU Patru Generatii Grija pentru

parintii si bunicii nostri
249

244 M 2022 05734 22/08/2022 VIA VITICOLA SRL inima de stejar 249
245 M 2022 05735 22/08/2022 AXACUBE TRADING SRL AxaCube 250
246 M 2022 05739 23/08/2022 HELP NET FARMA SA Vino la bine 250
247 M 2022 05740 23/08/2022 SC SARMIS RETEZAT SRL CASA CRISTIAN 252
248 M 2022 05741 23/08/2022 SARMIS RETEZAT SRL Pensiunea SarmiSegetusa 253
249 M 2022 05744 23/08/2022 BIG MILES S.R.L. TJ Miles 253

250 M 2022 05745
23/08/2022 ALEXANDRU RADUCANU SERVICIUL DE PROTECȚIE

ȘI PAZĂ SUBTILĂ SPPS
254

251 M 2022 05747
23/08/2022 INTERNATIONAL

COSMETIC GROUP LIMITED
LAMEL 255

252 M 2022 05748 23/08/2022 NAILS VN SRL Nails-vn.ro American Style 255
253 M 2022 05749 23/08/2022 DAESCU BORTUN

OLTEANU CONSULTANTA
SRL

the talk 256

254 M 2022 05751 23/08/2022 RA-RA HOTELS SRL ARTIS 257

255 M 2022 05754
23/08/2022 GABRIEL MARINEL

DUMITRU
GABRIEL DUMITRU 257

256 M 2022 05755
23/08/2022 CREART MUSIC

PRODUCTION SRL
CREART MUSIC
PRODUCTION

259

257 M 2022 05756 23/08/2022 IONESCU ALINA mr. ION 261
258 M 2022 05757 23/08/2022 IONESCU ALINA 262
259 M 2022 05760 23/08/2022 ANGELICA ANDREI DOGANAY 262
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260 M 2022 05761 24/08/2022 RAZVAN TEODORESCU PINK FRIDAY 263
261 M 2022 05764 23/08/2022 MIHAIL BIRSA DOGO 263
262 M 2022 05769 24/08/2022 ANTON RUDOLF PISTEA Next Studio by Rudi 264
263 M 2022 05772 24/08/2022 77 & MADISON ADK SRL SUSHICO by Pizzico 264

264 M 2022 05773
24/08/2022 BRAINIE STUDIO SRL CITYHUNT URBAN

TREASURES
264

269 M 2022 05786 25/08/2022 MANAGEMENTUL
SI ADMINISTRAREA
INVESTITIILOR SRL

CASSATEX 266

270 M 2022 05788 24/08/2022 GOLDIM SRL Conacul Benke Kúria 267
271 M 2022 05789 24/08/2022 ROMFOND CONSULT S.R.L. ROMFOND CONSULT 268
272 M 2022 05791 24/08/2022 IONEL-CATALIN PREDESCU LUPII NEGRI 268

273 M 2022 05793
24/08/2022 PETRESCU MARIUS

LACEANU RALUCA
IARAI Trading & Property
Management

268

274 M 2022 05794 24/08/2022 BIOSINTEX SRL MONOX BIOSINTEX 269
275 M 2022 05796 24/08/2022 IOANA-ERIKA IONESCU The Headline 270
276 M 2022 05797 24/08/2022 CRAFTMYSTIC SRL CraftMystic 270
277 M 2022 05798 24/08/2022 IOANA-ERIKA IONESCU THE Headline 270
278 M 2022 05799 24/08/2022 IOANA-ERIKA IONESCU THE H 270
279 M 2022 05800 24/08/2022 RURIS IMPEX S.R.L. DAC 271
280 M 2022 05805 24/08/2022 VETRO SOLUTIONS SRL fortiVET 271

281 M 2022 05809
25/08/2022 GRIGORE-FRIEDERICK

LUPȘAN
FitPack Fit for Purpose 273

282 M 2022 05811 25/08/2022 VASILE RAIA RARĂU CHALET 274

283 M 2022 05812
25/08/2022 SUNLIGHT GOLD SILVER

SRL
E BIJUTERIA ELLA 274

284 M 2022 05813
25/08/2022 SC VALRO TRADE SRL VALRO TRADE INDUSTRIAL

PIPES & TUBES
274

285 M 2022 05814 25/08/2022 MIRA GREEN PLANET MIRA ENERGY 275
286 M 2022 05817 25/08/2022 MEDIA TASK CONSULT SRL MotorFest by MotorXpert 275

287 M 2022 05818
25/08/2022 SC LABORATOARELE

FARES BIO VITAL SRL
STARE DE BINE 276

288 M 2022 05823
25/08/2022 SAO THOME CHOCOLAT

S.R.L.
Sao Thome ARTISANAL
BELGIAN CHOCOLATE

277

289 M 2022 05825 25/08/2022 ECOMMERCE EMPIRE SRL ACADEMIA MILIONARILOR 277
290 M 2022 05827 25/08/2022 ȘAPTE STELE SRL ELECOR 278
291 M 2022 05829 25/08/2022 COLOR BOX SHOP S.RL. COLOR BOX 278
292 M 2022 05832 25/08/2022 SC TIS FARMACEUTIC SA HEMOPROP 279

293 M 2022 05833 25/08/2022 BIROU INDIVIDUAL
NOTARIAL RADU FELIX -
CRISTIAN

Notar RADU FELIX -
CRISTIAN

279

294 M 2022 05836
25/08/2022 SC A.S.I.N.C. MADIV 2022

SRL
A.S.I.N.C. 280

265 M 2022 05774 24/08/2022 RENT A TENT S.R.L. rent a tent 265
266 M 2022 05776 24/08/2022 ALIN MACSIM Gustarea Regelui 265
267 M 2022 05781 24/08/2022 FELINA LOGISTIC S.R.L. IF LOGISTICS 265
268 M 2022 05782 24/08/2022 GEANINA-ALINA ISTRATI NatuurElle 266
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295 M 2022 05843 25/08/2022 BIBORTENI AQUA SRL Bățani 280
296 M 2022 05844 25/08/2022 SC TERRAMOLD SRL Dr. Skin clinic 281
297 M 2022 05845 25/08/2022 STARSTORE SRL iKlassQeer 281

298 M 2022 05846
25/08/2022 POLICLINICA ADRIANA SRL Next2u Clinic PENTRU

COMUNITATEA NOASTRA
282

299 M 2022 05847 25/08/2022 UZINA MECANICA
RAMNICU VALCEA SA

METALIKA BY UZINA
MECANICĂ RÂMNICU
VÂLCEA ESTD 1981

283

300 M 2022 05849
25/08/2022 SC AGORA LEARNING

CENTRE SRL
AGORA LEARNING CENTRE 283

301 M 2022 05850
25/08/2022 LASTAREL SRL VIENA OPTIK orizonturi fără

limită
284

302 M 2022 05852
26/08/2022 REBELDOT SOLUTIONS

S.R.L.
Rebels with a Cause 295

303 M 2022 05855
26/08/2022 SC DIANA SRL PESCĂRIA MAGIC

BUNĂTĂȚI DIN PEȘTE
295

304 M 2022 05861 26/08/2022 XU BINWEI BAMBOO TEA 296
305 M 2022 05862 26/08/2022 XU BINWEI BAMBOO bubble tea 296

306 M 2022 05863
26/08/2022 EKOLAB GREEN NATURE

SRL
EKOLAB GREEN NATURE 297

307 M 2022 05865
26/08/2022 ALPHA INTELLECT CENTER

SRL
Nextrip DISCOUNT TRAVEL
AND ENJOY DISCOUNT!

297

308 M 2022 05866 26/08/2022 GUANG RONG IMPEX SRL RCP 300
309 M 2022 05867 26/08/2022 E SELECT CONTUR SRL AlexVerity 300
310 M 2022 05868 26/08/2022 PRISACARU STEFAN ARCA 301
311 M 2022 05869 26/08/2022 FREEZE NOVA S.R.L. FreezeNova 302

312 M 2022 05870
26/08/2022 ANA MARIA BUȘCU MAGIC BEAUTY CONCEPT

BY ANA-MARIA BUȘCU
303

313 M 2022 05873 26/08/2022 SC BERE BUCURESTI DE
CARTIER SRL

BERE BUCURESTI de cartier
DRISTOR Bere artizanala
NEPASTEURIZATA

303

314 M 2022 05874
26/08/2022 ATENEUL NATIONAL DIN

IASI
Orchestra de Tineret a Iașului 303

315 M 2022 05880 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Minilibri 304

316 M 2022 05881 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Un start bun în viață 304

317 M 2022 05883 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Vacanta de vara pe placul tau 304

318 M 2022 05884 26/08/2022 SC LONIA GRUP SRL LONIA 304
319 M 2022 05885 26/08/2022 EXPERT CLEAN COM SRL EXPERT CLEAN DIN 2004

FABRICA DE SPALATORII
AUTO SUSTENABILE

305
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320 M 2022 05886 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Vacanţă pentru fiecare! 305

321 M 2022 05888 26/08/2022 MARIAN CRĂCIUN Food Experience 306
322 M 2022 05889 26/08/2022 RASMIN DENT S.R.L. RASMINDENT 307
323 M 2022 05890 26/08/2022 EARTHLINK SRL solarlink 308
324 M 2022 05899 28/08/2022 CLAUDIU NECŞULESCU Grigorescu 308

325 M 2022 05912
29/08/2022 POLICLINICA VICTORIA SRL CLINICA DENTARĂ

VICTORIA
309

326 M 2022 05913 29/08/2022 OTP BANK ROMANIA S.A. BINELE SE VERDE 310

327 M 2022 05937 29/08/2022 GMA PANOURI
FOTOVOLTAICE
CONSTANTA SRL

GMA FOTOVOLTAICE 312

328 M 2022 05974 30/08/2022 S.C. PROMO PLUS S.R.L. FLAMEX Camping 312
329 M 2022 05975 30/08/2022 TINY ID SRL TINY LIVING 313

330 M 2022 05993
31/08/2022 INVESTITORIICORPORATION

SRL
VIPCAST 313

331 M 2022 05994 31/08/2022 ANTENA TV GROUP SA NU TE SUPĂRA FRATE! 314
332 M 2022 06015 31/08/2022 ROOTZ LTD CHIPZ 315

333 M 2022 06016
31/08/2022 BIOGENETIX DISTRIBUTION

SRL
Pharmonline A Biogenetix
Brand

316

334 M 2022 06032 01/09/2022 VLADIMIR JARDAN Jardi 317
335 M 2022 06033 01/09/2022 STEFARIAN PROD SRL 317
336 M 2022 06092 02/09/2022 ABC-MANOLE SRL SMART MANOLE 318



2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.
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(210) M 2021 06313
(151) 30/08/2021
(732) BEST FRIENDS ANIMAL CLINIC

SRL, BD ION MIHALACHE NR. 128
BLOC 1 PARTER AP FN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011204, ROMANIA

(540)

Domenii Vet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii veterinare.

───────

(210) M 2021 06325
(151) 30/08/2021
(732) CHINA RESOURCES SNOW

BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED, NO. 159
XUELIAN STREET, SUJIATUN
DISTRICT, SHENYANG 110101,
LIAONING, CHINA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.15.17; 26.01.01

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

32. Bere, bere din ghimbir, bere din malţ, must de
bere, extracte din hamei pentru fabricarea berii,
must de malţ, extracte din fructe non-alcoolice,
băuturi non-alcoolice pe bază de sucuri de fructe,
apă (băuturi), ape minerale (băuturi).

───────

(210) M 2021 06415
(151) 02/09/2021
(732) ALEXANDRU-VLAD

ANDRONESCU, STR. TELEGA
NR. 6, BL. TRONSON C, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Athletic Care Center
ACTIVE RECOVERY CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

clase:
35. Managementul afacerilor sportivilor, servicii
de relaţii media, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive.
36. Servicii de consultanță financiară, servicii de
consiliere și consultanță financiară, servicii de
informare și consultanță financiară, servicii de
asigurare în domeniul sportului.
44. Servicii de medicină sportivă, consiliere în
materie de sănătate, servicii de fizioterapie,
servicii de consiliere psihologică în domeniul
sporturilor, servicii de tratament medical, servicii
de furnizare de informații medicale, furnizare de
informații și noutăți în domeniul medicinei, masaj
în domeniul sporturilor, furnizare de servicii de
asistență medicală la evenimente sportive.
45. Servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de informare,
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consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice.

───────

(210) M 2021 06786
(151) 20/09/2021
(732) VODAFONE ROMANIA SA, STR.

BARBU VACARESCU NR. 201,
ETAJ 5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020276, ROMANIA

(540)

Supernet WI-FI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06817
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CÂRNAŢI DE PORC
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 08.05.03;
27.07.01

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018, #ff010f),
crem (HEX #e9ccba)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2021 06835
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Lebar S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
albastru (HEX #0086bb)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile

───────

(210) M 2021 06896
(151) 24/09/2021
(732) VOICU DASCAU, STR. CLOSCA

NR. 3A, ET. 2, AP. 7, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

info-natal

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.01.01; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile, aplicaţii
software descărcabile, aplicaţii software pentru
web, descărcabile.
42. Găzduire de aplicaţii mobile, creare şi
dezvoltare de software în domeniul aplicaţiilor
mobile.

───────
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(210) M 2021 06925
(151) 27/09/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Seminte de la specialisti
pentru profesionisti

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe).
35. Regruparea în avantajul terților a produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere,
brute și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), exceptând transportul
lor, permițând consumatorilor să le vadă și
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 produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe

pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), informații și consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute
și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comerciala, lucrări de birou in legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole și
forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticulture, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), furnizarea de informații
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu funcție
de cautare, cu privire la produse agricole,
de acvacultură, horticole și forestiere, brute
și neprelucrate, cereale și semințe crude
și neprocesate, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticulture, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe), servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globala de calculatoare, cu privire
produse agricole, de acvacultura, horticole și
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forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, grăunțe (semințe), produse pentru
însămânțare (semințe).

───────

(210) M 2021 07062
(151) 30/09/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050561,
ROMANIA

(540)

NITROKOMPLEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07121
(151) 04/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HIBRID PREMIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
şi neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute şi neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare

(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.

───────

(210) M 2021 07533
(151) 19/10/2021
(732) ZOM TAXI SRL, SOSEAUA

ALEXANDRIEI 17, BL 27, SC 2, ET
1, AP 14, CAMERA 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

FumeZextra
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite,soluții lichide pentru țigările
electronice, țigări electronice, țigări care conțin
substituenți de tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigări electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, pipe de tutun,
muștiucuri pentru suporturile de țigări, țigări
electronice pentru utilizare ca alternativă la
țigările tradiționale, cutii pentru țigări electronice,
trabucuri electronice, narghilele electronice, pipe
electronice pentru fumat.

───────
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(210) M 2021 07613
(151) 21/10/2021
(732) PARTIDUL ALIANTA PENTRU

PATRIE, STR. PACII, NR.30,
JUDETUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROMÂNIA SUVERANĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Serviciile care permit cel puțin unei părţi
să comunice cu o altă, precum şi servicii de
difuzare şi transmitere de date, transmiterea de
fișiere digitale şi e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio şi televiziune, transmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea de
camere de chat pe internet şi forumuri online,
servicii de telefonie şi mesagerie vocală, servicii
de teleconferinţe şi videoconferinţe, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferinţă,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, servicii de videoconferinţă, transmiterea
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2021 07633
(151) 22/10/2021
(732) GHEORGHE MIRCEA MOȘINCAT,

STR. LUGAȘU DE JOS, NR. 19,
JUD. BIHOR, LUGAȘU DE JOS,
417315, BIHOR, ROMANIA

(540)

Learn Calligraphy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule,
cărți, cărți documentare, cărți ilustrate, cărți
școlare, cărți educative, ambalaje pentru cărți
din hârtie sau carton, cărți pentru copii, cărți
de desen, cărți de vizită, cărți de povești,
cărți de pictură, cărți de ficțiune, cărți pentru
dictare, carti cu informatii, cărți cu artă grafică,

hârtie pentru ambalarea cărților, materiale textile
pentru legarea cărților, caiete, caiete școlare,
caiete legate, caiete cu spirală, caiete pentru
punctaje, caiete de exerciții, caiete de muzică,
caiete de scris, coperte pentru caiete, caiete de
notițe, caiete pentru caligrafie cu pensula, caiete
pentru caligrafie cu stiloul, coperte pentru caiete
de exerciții, pensule de caligrafie, lucrări de
caligrafie, cerneală de caligrafie, pensulă pentru
caligrafie, pensule de scris pentru caligrafie la
sol, materiale textile pentru scriere cu apă pentru
exersarea caligrafiei.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate în reviste, servicii de reclamă și
publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, închiriere de cărți, publicare
de cărți audio, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți în domeniul divertismentului,
școli de caligrafie, educație în materie de
caligrafie.

───────

(210) M 2021 08146
(151) 12/11/2021
(732) IULIA IOANA HUIDUC

MANOLESCU, STR. ȚEPEȘ VODĂ
NR. 148, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021528, ROMANIA

(540)

Schimbarea Paradigmei
de Gândire în Educație

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 08289
(151) 18/11/2021
(732) SEBASTIAN PETERCA, SAT

PĂUN, STR. COLINA PĂUNULUI
NR. 28, JUD. IAȘI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

(540)

MOLDOVA CLASSIC RALLY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 08416
(151) 23/11/2021
(732) SC AYAM&XELAM SRL, SAT

TARNAVA DE CRIS NR.129,
JUDETUL HUNEDOARA, COMUNA
VAȚA DE JOS, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Litoral Bulgaria
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate pentru site-urile web ale firmelor.

───────

(210) M 2021 08633
(151) 03/12/2021
(732) LIVIU ENACHE, STR PARAULUI

NR 24, BL E17, SC A, AP 10,
JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BEAN TO BAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

29. Băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, băuturi pe bază de lapte cu cacao,
deserturi pe bază de lapte, fructe conservate,
fructe de pădure, conservate, jeleuri comestibile,
unt de cacao, deserturi preparate din produse
lactate, lapte, băuturi pe bază de lapte, gustări
pe bază de lapte, budinci pe bază de lapte, lapte
praf pentru scopuri de alimentație, deserturi pe
bază de lapte artificial.
30. Ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată
caldă, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
garnituri de ciocolată, sosuri de ciocolată,
glazură de ciocolată, dulciuri din ciocolată,
praline de ciocolată, ciocolată de băut, paste
de ciocolată, fondue din ciocolată, sirop de
ciocolată, ciocolată pentru glazuri, scoici de
ciocolată, spume de ciocolată, biscuiți de
ciocolată, cafea cu ciocolată, pudră de ciocolată,
bomboane cu ciocolată, ciocolată cu alcool,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

344

batoane de ciocolată, înlocuitori de ciocolată,
ciocolată fără lapte, ouă de ciocolată, gofre
de ciocolată, fondante de ciocolată, bomboane
de ciocolată, chipsuri de ciocolată, ciocolată cu
lapte, iepurași de ciocolată, migdale acoperite de
ciocolată, băuturi aromatizate cu ciocolată, fructe
trase în ciocolată, biscuiți înveliți în ciocolată,
covrigi glazurați cu ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, prăjituri mici cu ciocolată, iocolată
cu lapte (băutură), alune trase în ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, batoane învelite în ciocolată,
amestecuri de ciocolată caldă, produse pe
bază de ciocolată, cremă de ciocolată pentru
pâine, creme pe bază de ciocolată, glazuri
cu aromă de ciocolată, umpluturi pe bază
de ciocolată, ciocolată sub formă de praline,
decorațiuni din ciocolată pentru prăjituri, arome
pe bază de ciocolată, preparate pentru băuturi cu
ciocolată, bomboane de ciocolată cu umplutură,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, deserturi
pe bază de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, produse de patiserie cu ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată, batoane de
nuga învelite în ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), produse de cofetărie
învelite în ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, prăjituri pentru ceai
cu ciocolată și lapte, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte, ornamente din ciocolată
pentru pomul de crăciun, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), batoane pe
bază de ciocolată ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri și plăcinte, preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată),
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, băuturi pe
bază de cacao, băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, preparate pe bază
de cacao pentru fabricarea băuturilor, siropuri
de ciocolată pentru prepararea băuturilor pe
bază de ciocolată, budinci, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, produse

de patiserie, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de cofetărie nemedicinale,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
cacao, pudră de cacao, produse din cacao ,
pudră de cacao instant, preparate pe bază
de cacao, alimente pe bază de cacao, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
alimente, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
si online în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare cu
amanuntul, cu ridicata si online în legătură cu
deserturi, servicii de comanda (pentru terti),
servicii de intermediere comerciala, gestiunea
afacerilor de comert cu amanuntul pentru terti,
publicitate si marketing, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vanzarea cu amanuntul, servicii de
comercializare, regruparea in avantajul tertilor a
produselor diverse (cu exceptia transportului lor)
permitand consumatorilor sa le cumpere comod.

───────

(210) M 2021 08674
(151) 06/12/2021
(732) MARIAN MARIN, ȘOS. SĂLAJ NR.

363, BL.10, AP.16 ETAJ 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LEO DE LA KUWEIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, marketing.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, regie artistică pentru artiști scenici,
modele pentru artiști, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
cursuri de patinaj artistic, regie artistică
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pentru spectacolele muzicale, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de divertisment
prestate de cântăreți, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, servicii de divertisment furnizate de
soliști, divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, educație muzicală, formare
muzicală, editare de muzică, înregistrări de
muzică, cursuri de muzică, producția de muzică,
spectacole muzicale live, reprezentații de muzică
live, coruri de muzică gospel, servicii de
festivaluri muzicale, concerte muzicale pentru
radio, organizare de divertisment muzical,
închiriere de casete muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de înregistrări muzicale, publicare
de lucrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, publicare
de texte muzicale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, planificarea de
piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
selectare și compilare de muzică preînregistrată

în vederea difuzării de către terți, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, producție și coordonare
de exerciții pentru cursuri și programe de
muzică, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, oferire de divertisment muzical de către
formații vocale, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii de instruire în domeniul
muzical, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii educaționale cu privire la muzică,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical animat, publicare de
cărți de muzică, spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de editare de
muzică, interpretare de muzică și canto, concerte
de muzică în direct, compunere de muzică
pentru terți, servicii de compoziții muzicale,
servicii de educație muzicală, producție de
spectacole muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, publicare
de partituri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de biblioteci muzicale, închiriere de
instrumente muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, editare muzicală, editare video,
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editare de publicații, servicii de editare, editare
de muzică, editare de casete audio, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizată, editare de înregistrări video,
editare de înregistrări audio.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 08775
(151) 09/12/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR NR. 70, SECTOR
2, BUCURESTI, 023976, ROMANIA

(540)

Fondul pentru
Educație Timpurie

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

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

───────

(210) M 2021 09044
(151) 18/12/2021
(732) IONEL SCURIU, ALEEA TUDOR

NECULAI NR 94-98, DEMISOL, AP.
6, JUD. IAȘI, IAȘI, 700685, IAȘI,
ROMANIA

(540)

PETBOOKING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 00005
(151) 03/01/2022
(732) BARBARA ANCA BĂCĂUANU

GHIMPU, INTRAREA MUZELOR
2A, JUDETUL ILFOV,
MOGOSOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Școala de Științe Spirituale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, editare de cărți și recenzii,
editare de muzică, editare de publicații, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
publicare de cărți, publicare de cărți audio,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de reviste și cărți,
publicare multimedia, redactare de scenarii, nu
în scopuri publicitare, servicii de editare și
înregistrare muzicale, acreditare de performanțe
educaționale, educație și instruire, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare  de  mijloace  media  audio
și  vizuale  prin  rețele  de  comunicații,  furnizare
de  muzică  în  format  digital   de   pe    internet,
îndrumare,  organizare  de  congrese  și  de
conferințe  în  scopuri  culturale  și  educative,
organizare  de  activități  de  recreere în  grup,
organizare  de  evenimente  în  scopuri
culturale, organizare de webinare, organizare și
coordonare de activități culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, pregătirea
de texte pentru publicare, producție audio,
video și multimedia și fotografie, prezentări
audiovizuale, prezentări de filme în scopuri
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educative, producție de documentare, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, servicii culturale, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau video,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, servicii educative și de
instruire, servicii educative oferite de școli,
servicii specifice școlilor (educație), sisteme de
joc (divertisment, educație), subtitrare, servicii
oferite de tabere de recreere (educație și
divertisment), servicii oferite de tabere de
vară (divertisment și educație), interpretarea
limbajului semnelor.
45. Călăuzire (spirituală), servicii astrologice și
spirituale.

───────

(210) M 2022 00131
(151) 11/01/2022
(732) CONSTANTIN PASTRAMĂ, SAT

FULGA DE JOS NR. 601, JUD.
PRAHOVA, COMUNA FULGA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CONSTANTIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de muzică, în domeniul
spectacolelor de muzică în direct.

───────

(210) M 2022 00166
(151) 12/01/2022
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

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

(540)

BEARS' CAVE CHIȘCĂU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, articole de papetărie și articole de
birou, cu excepția mobilei, pensule.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00271
(151) 14/01/2022
(732) NOVO BRANDS SRL, STR.

IZBICENI NR.155, AP.6, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
37. Reparații de telefoane, reparații de
calculatoare.

───────
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(210) M 2022 00371
(151) 19/01/2022
(732) GLOBAL FINANCE BROKERS

& PARTNERS SRL, SOSEAUA
GIURGIULUI 96-102, BLOC H2
SCARA 1 ETAJ 1 AP 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040674, ROMANIA

(540)

GLOBAL FINANCE BROKERS
Solutii de Finantare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 01.05.01

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

36. Servicii de brokeraj, servicii bancare de tip
credite ipotecare, servicii de brokeraj ipotecar,
servicii de consultanță financiară.

───────

(210) M 2022 00603
(151) 28/01/2022
(732) JANINA NICOLETA LAZĂR,

BULEVARDUL GĂRII, NR.14,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Revista medicală
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii (tiparite).
35. Servicii de publicitate și de promovare.
38. Servicii de comunicare pe internet.
41. Educație și instruire.

───────

(210) M 2022 01294
(151) 19/02/2022
(732) NICOLAE VLAD BURNETE,

NICOLAE TITULESCU, NR. 12,
BLOC P5, SCARA 4, AP.31, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400420,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ClujMed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de informații despre produse de larg
consum, și anume cu privire la cosmetice,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii administrative privind
trimiterea pacienților, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii veterinare, toaleta
animalelor, perierea animalelor de companie,
curățarea animalelor de companie, țesălarea
animalelor, îngrijirea animalelor, curățarea
animalelor, țesălarea animalelor.

───────
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HOUSE, BD PIPERA, NR. 168A,
BL. 6F, ET. 7, AP. 73, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LA VESTIMENTA LUXURY
FASHION HOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

25. Articole de imbracaminte, articole pentru
acoperirea capului, imbracaminte.
35. Servicii de comert online, cu amanuntul si cu
ridicata prin magazine specializate.
42. Proiectarea de rochii, design vestimentar.

───────

(210) M 2022 01633
(151) 09/03/2022
(732) ATELIERE CULTURALE

TIMISOARA SRL, STRADA
TIMOCULUI NR.23, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, 300095, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Cronici Sportive
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate și reclamă, servicii de
promovare, servicii de marketing.
41. Producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, producție de

emisiuni sub formă de cronici sportive, servicii
jurnalistice.

───────

(210) M 2022 01639
(151) 03/03/2022
(732) IOANA-VICTORIA ORZAN, ALEEA

EMANUIL GOJDU NR. 2, AP. 19,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

LUXE

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

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
16-0730 TCX), negru (Pantone Black
3C)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.

───────

(210) M 2022 01384
(151) 22/02/2022
(732) LA VESTIMENTA LUXURY
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(210) M 2022 01842
(151) 16/03/2022
(732) DIANA COM SRL, STRADA

(540)

Mereu proaspăt
și la îndemână

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), alb ( Pantone 000C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02801
(151) 19/04/2022
(732) IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN, STR. DRAGOŞ
VODĂ NR. 17, ET. 2+3, AP.B8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Cafea Marghiloman

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preperate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghițată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, mustar, otet, sosuri, condimente,
gheata.

───────

GENERAL MAGHERU NR.1, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA, 
ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 12/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 06313
30/08/2021 BEST FRIENDS ANIMAL

CLINIC SRL
Domenii Vet 337

2 M 2021 06325 30/08/2021 CHINA RESOURCES SNOW
BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED

337

3 M 2021 06415
02/09/2021 ALEXANDRU-VLAD

ANDRONESCU
Athletic Care Center ACTIVE
RECOVERY CLINIC

337

4 M 2021 06786 20/09/2021 VODAFONE ROMANIA SA Supernet WI-FI 338

5 M 2021 06817
21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CÂRNAŢI DE PORC S Sibiu

din 1922
338

6 M 2021 06835 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Lebar S Sibiu din 1922 339
7 M 2021 06896 24/09/2021 VOICU DASCAU info-natal 339

8 M 2021 06925
27/09/2021 COMPANIA SEMINTE

FUNDULEA S.R.L.
Seminte de la specialisti
pentru profesionisti

340

9 M 2021 07062
30/09/2021 UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL
NITROKOMPLEX 341

10 M 2021 07121
04/10/2021 COMPANIA SEMINTE

FUNDULEA S.R.L.
HIBRID PREMIUM 341

11 M 2021 07533 19/10/2021 ZOM TAXI SRL FumeZextra 341

12 M 2021 07613
21/10/2021 PARTIDUL ALIANTA

PENTRU PATRIE
ROMÂNIA SUVERANĂ 342

13 M 2021 07633
22/10/2021 GHEORGHE MIRCEA

MOȘINCAT
Learn Calligraphy 342

14 M 2021 08146
12/11/2021 IULIA IOANA HUIDUC

MANOLESCU
Schimbarea Paradigmei de
Gândire în Educație

342

15 M 2021 08289 18/11/2021 SEBASTIAN PETERCA MOLDOVA CLASSIC RALLY 343
16 M 2021 08416 23/11/2021 SC AYAM&XELAM SRL Litoral Bulgaria 343
17 M 2021 08633 03/12/2021 LIVIU ENACHE BEAN TO BAR 343
18 M 2021 08674 06/12/2021 MARIAN MARIN LEO DE LA KUWEIT 344

19 M 2021 08775 09/12/2021 ASOCIATA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

Fondul pentru Educație
Timpurie

346

20 M 2021 09044 18/12/2021 IONEL SCURIU PETBOOKING 346

21 M 2022 00005
03/01/2022 BARBARA ANCA

BĂCĂUANU GHIMPU
Școala de Științe Spirituale 346

22 M 2022 00131 11/01/2022 CONSTANTIN PASTRAMĂ CONSTANTIN 347

23 M 2022 00166
12/01/2022 ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
BEARS' CAVE CHIȘCĂU 347

24 M 2022 00271 14/01/2022 NOVO BRANDS SRL fix.ro 347
25 M 2022 00371 19/01/2022 GLOBAL FINANCE

BROKERS & PARTNERS
SRL

GLOBAL FINANCE
BROKERS Solutii de
Finantare

348

26 M 2022 00603 28/01/2022 JANINA NICOLETA LAZĂR Revista medicală 348
27 M 2022 01294 19/02/2022 NICOLAE VLAD BURNETE ClujMed 348
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

28 M 2022 01384
22/02/2022 LA VESTIMENTA LUXURY

HOUSE
LA VESTIMENTA LUXURY
FASHION HOUSE

349

29 M 2022 01633
09/03/2022 ATELIERE CULTURALE

TIMISOARA SRL
Cronici Sportive 349

30 M 2022 01639 03/03/2022 IOANA-VICTORIA ORZAN LUXE 349

31 M 2022 01842
16/03/2022 DIANA COM SRL Mereu proaspăt și la

îndemână
350

32 M 2022 02801
19/04/2022 IRINA VLĂDUCĂ -

MARGHILOMAN
Cafea Marghiloman 350



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2016 01904 (111)187068
(151) 18/03/2016
(732) INSTITUTUL CULTURAL ROMAN,

ALEEA ALEXANDRU NR.
38,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011824, ROMANIA

(540)

EURESIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2016 01905 (111)187069
(151) 18/03/2016
(732) INSTITUTUL CULTURAL ROMAN,

ALEEA ALEXANDRU NR.
38,SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011824, ROMANIA

(540)

GLASUL BUCOVINEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2016 03175 (111)186737
(151) 03/05/2016
(732) SC DREAMTECH SRL, CALEA

VICTORIEI NR. 103-105, SC. A,
AP. 20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010068, ROMANIA

(540)

TimeOut Band
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
educaţie muzicală, divertisment de tipul
concertelor, concerte de muzică în direct, servicii
de divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de furnizare de divertisment sub
formă de concerte în direct, concerte muzicale
pentru televiziune, divertisment muzical oferit
de către formaţii instrumentale, servicii de
divertisment prestate de formaţii muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, oferire de divertisment muzical de
către formaţii vocale, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări 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
susţinute de o formaţie muzicală, organizare de
divertisment muzical.

───────

(210) M 2017 04395 (111)186911
(151) 05/07/2017
(732) SC H2O SPORT EVENTS SRL,

STR. CĂDEREA BASTILIEI NR.
5, PARTER, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010611, ROMANIA

(540)

SURF MISSION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, fotografii, papetărie, articole de birou
(cu excepţia mobilelor), materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj ( necuprinse în
alte clase ), caracter tipografice, clişee.

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse
de imprimerie, fotografii, papetărie, articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caracter tipografice,
clişee.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 07128 (111)186780
(151) 25/10/2018
(732) BIRSASTEANU IMAGING

SOLUTIONS SRL, STR. ROZELOR
NR. 3C, CAMERA 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, GIROC, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI, NR. 33, AP. 7, JUDEȚUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BIRSASTEANU
IMAGING SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de radiografie.

───────

(210) M 2018 07129 (111)186779
(151) 25/10/2018
(732) CENTRUL DE RADIOIMAGISTICA

DR. BIRSASTEANU SRL, CALEA
STAN VIDRIGHIN NR. 30, ET. P,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CRB Birsasteanu

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.13;
29.01.04

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de radiografie.

───────

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, AP. 7, JUDEȚUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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(210) M 2019 05589 (111)186848
(151) 31/07/2019
(732) SC NEURO IMPEX SRL, STR. 22

DECEMBRIE 1989 NR. 82, JUD.
GORJ, TÂRGU JIU, 210215, GORJ,
ROMANIA

(540)

PRO DOMUS

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
27.05.15; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii oferite de
un lanţ de magazine, cu excepția expozițiilor cu
scop comercial.
39. Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri
- distribuire.

───────

(210) M 2019 06165 (111)186730
(151) 28/08/2019
(732) SC DELOS IMPEX 96 SRL, STR.

HORIA, CLOSCA SI CRISAN NR.
81, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

DELOS MEDICA

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.24;
26.11.05; 26.11.08; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

───────
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(210) M 2019 06698 (111)186772
(151) 19/09/2019
(732) ASOCIAȚIA CORALĂ ”CRAI

NOU” - FĂLTICENI, ALEEA
TRANDAFIRILOR, BL. 8, SC. B,
ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL SUCEAVA,
FĂLTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

CORALA ”LEON
BĂNCILĂ” FĂLTICENI

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 06744 (111)186776
(151) 20/09/2019
(732) NICOLETA ALEXANDRA

ROTARU, BLD. FERDINAND
I NR. 5A, AP. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AlexaCreed
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06745 (111)186773
(151) 20/09/2019
(732) SC CONSILIO SERVICII

CONTABILE SRL, STR.
BELDIMAN NR. 1, ET. 4, AP.
41, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

STREAMLINE AUTOMATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 06965 (111)186774
(151) 01/10/2019
(732) IOANA-ANNEMARIE MARIAN,

CALEA BOGDANESTILOR NR.
12, AP. 4, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Anne DANCE STUDIO

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.23;
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2019 07066 (111)187061
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SFATURI VERZI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07067 (111)187060
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARDUL VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13;
01.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2019 07068 (111)187062
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DOBÂNDA VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.15; 05.03.13;
01.05.01

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2019 07069 (111)187059
(151) 04/10/2019
(732) BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE SA PARIS SUCURSALA
BUCURESTI, STR. CLUCERULUI
NR. 78-80, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PROGRAM VERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 01.15.15; 05.03.13;
02.09.19

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 382 C), verde închis (Pantone
3435 C)

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA BĂNIA NR. 82, SAT
BĂNIA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

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

(540)

Sănătate Din Almăj

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.25

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi

(210) M 2019 07247 (111)186775
(151) 10/10/2019
(732) RUS MARCELA-ROXANA
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pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa)
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)

───────

REVOLUTIEI NR. 52-54, SC. C,
ET. 1, AP. 1, JUDEŢ ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI, NR. 33, AP. 7, JUDEȚUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ARAD PLAZA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 07656 (111)186781
(151) 28/10/2019
(732) Wallberg Properties SRL, BLD



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

365

(210) M 2019 07671 (111)186783
(151) 29/10/2019
(732) S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L.,

STR. REPUBLICII NR. 51, BL. B,
AP. 8, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

LANCETTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 07978 (111)186813
(151) 07/11/2019
(732) FUNDATIA VODAFONE

ROMANIA, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR. 201, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Scrisori pentru Moş Crăciun

(531) Clasificare Viena: 01.15.17; 19.03.04;
20.05.13; 20.05.21; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24

(591) Culori revendicate:roşu, cărămiziu, alb,
verde, bej

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2019 08079 (111)186784
(151) 12/11/2019
(732) SC YOGGI BENUT SRL, STR.

HOREA NR. 5, AP. 23, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BEŢIŞORUL PARFUMAT

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.01.04;
26.01.15; 26.01.18; 27.05.01; 29.01.15;
26.11.01

(591) Culori revendicate:roz, galben, albastru,
verde, mov, maro, crem, portocaliu,
negru

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

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

───────

(210) M 2019 08125 (111)186808
(151) 13/11/2019
(732) NICULAE ANTON, ŞOSEAUA

(540)

SPRINT PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
portocaliu, galben, roșu

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiță
și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni
pentru păr, produse pentru îngrijirea dinților.
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────

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

BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
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(210) M 2019 08261 (111)186787
(151) 19/11/2019
(732) S.C. STUDIO MUZELE S.R.L.,

STR. SEPTIMIU ALBINI NR. 113,
ET. II, JUD. CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MUZELE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.08; 26.07.25

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08294 (111)186785
(151) 20/11/2019
(732) S.C. ULTIMATE LEADERSHIP

S.R.L., SAT SARDU, SAT SARDU
I NR.84B, JUD. CLUJ, COMUNA
SINPAUL, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Casa Ta IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 26.01.16; 07.01.24; 29.01.14

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

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08399 (111)186733
(151) 25/11/2019
(732) DOLCE ITALIA IMPEX SRL, STR.

CUZA ELENA NR. 95, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

KRANTZ DOLCE ITALIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08400 (111)186732
(151) 25/11/2019
(732) DOLCE ITALIA IMPEX SRL, STR.

CUZA ELENA NR. 95, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP. 2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

GELATO OLI&CLAU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08431 (111)186786
(151) 26/11/2019
(732) NAVLAU AUREL

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STR. IOAN SLAVICI, BL. 26,
SC. B, ET. 1, AP. 6, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EUROSHOES REAL LEATHER

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.05

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

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 08629 (111)186768
(151) 03/12/2019
(732) MIHAI GRIGORAS, STR.

(540)

THE MONKEYZ

(531) Clasificare Viena: 03.05.19; 03.05.24;
26.04.15; 27.05.02; 27.05.24

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Creare şi menţinere web site.

───────

(210) M 2019 08697 (111)186753
(151) 04/12/2019
(732) GUST DE VARA SRL, STR.

CORALILOR NR. 69N, CAM. 4,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ǵust de vară organic
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1018015/21.08.2020, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: organic.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate:verde deschis

(Pantone 388C), verde închis (Pantone
378C)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

COSTACHE NEGRI BL. A7, SC. A,
AP. 7, JUDEŢUL BACĂU, TÂRGU 
OCNA, BACĂU,ROMANIA
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(210) M 2019 08725 (111)186788
(151) 05/12/2019
(732) ION CHIRINCIUC, STR. AMIRAL

IOAN MUGESCU NR. 1, BL. 401,
SC. 2, ET. 6, AP. 68, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Vanotek
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 08809 (111)186794
(151) 09/12/2019
(732) SC BZ CONSULTING SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 502-504,
COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢUL
CLUJ, SAT FLOREŞTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEPOZIT SCULE DEPOZITUL
TĂU ONLINE DE SCULE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 07.01.24; 16.03.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 08979 (111)186790
(151) 16/12/2019
(732) CRISTINA-ELENA PEPTAN,

STR. BRASOVENI NR. 4, BL. 17,
SC. 1, ET. 8, AP. 53, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

coppa coffee & wine bar

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 19.07.01

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 09101 (111)186804
(151) 19/12/2019
(732) GAEN COLLEGIUM SRL, STR.

OGORULUI, BL. 2, SC. A, APT.
17, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZMS Zilele Medicale Sibiene

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 06.07.25;
07.01.25; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
evenimente culturale şi sportive.

───────
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(210) M 2019 09102 (111)186805
(151) 19/12/2019
(732) GAEN COLLEGIUM SRL, STR.

(740) AGENȚIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICU NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CALCOOL creative agency

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.23;
27.05.25; 29.01.14

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

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

41. Educaţie, instruire, divertisment,
organizarea evenimente sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 09154 (111)186789
(151) 23/12/2019
(732) CORNELIA URECHE, ALEEA

BOTORANI NR. 11, BL. V43, SC.
1, ET. 6, AP. 28, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

BUZARDS
REDEFINING VALUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.07.01

(591) Culori revendicate:gri, mov, maro,
galben, portocaliu, rosu

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului. (Solicităm protecţie pentru

OGORULUI, BL. 2, SC. A, 
APT.17, JUD. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
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întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 00009 (111)186959
(151) 09/01/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 00090 (111)186752
(151) 20/01/2020
(732) MORE THAN FOOD SRL, STR.

(540)

LUNA boutique fitness

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 26.04.13;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14

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

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2020 00095 (111)186852
(151) 09/01/2020
(732) 99 VEHICLES MEDIA SRL, STR.

STOLNICENI NR. 205A, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

99 VEHICLES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2020 00165 (111)186847
(151) 13/01/2020
(732) ANTOFARM SRL, STR. CUZA

VODA, BLOC B9, SC1, AP 3, NR.
14, JUD. OLT, CORABIA, 23530,
OLT, ROMANIA

(540)

Antofarm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice.

───────

BELSUGULUI NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA
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(210) M 2020 00305 (111)186872
(151) 20/01/2020
(732) CENTRUL DE LIMBA GERMANA

FOKUS SRL, STR. GHIOCEILOR
NR. 61, JUD. ARAD, ARAD , ARAD,
ROMANIA

(740) PATENTMARK S.R.L., STR. DR.
NICOLAE TURNESCU NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Neurolingua

(531) Clasificare Viena: 24.17.02; 27.05.01;
27.05.04

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

9. Platforma software pentru învăţare
accelerată.

───────

(210) M 2020 00342 (111)187008
(151) 13/02/2020
(732) Florian Bogdan Barascu, STR.

LIBERTĂŢII NR. 4, BL. I7, SC.
A, ET. 3, AP. 301, JUDEŢ ILFOV,
STREFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

REFLECTION VISION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Bare de sprijin metalice pentru căzi,
grinzi metalice/traverse metalice, încuietori
metalice pentru uși, încuietori metalice, încuietori
metalice, altele decât cele electrice , încuietori
metalice pentru vehicule, încuietori metalice
pentru bagaje.
7. Perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
dispozitive de curăţare cu abur, maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice.

10. Mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru masaj, aparate pentru masajul estetic,
perne pentru scopuri medicale, aparate de
masaj.
12. Oglinzi retrovizoare, alarme de marşarier
pentru vehicule, jante pentru roţi de bicicletă,
centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
manşe de comandă pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate).
14. Ceasuri cu alarmă, cutii din
metale preţioase, cronometre, instrumente
cronometrice, cutii de ceasuri, ceasornice,
ceasuri şi ceasornice, electrice, mecanisme de
ceasuri, ceasuri, ceasuri de mână.
16. Trafaleti, tuşuri de desen, pastă de modelaj,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat.
17. Furtunuri din pânză cauciucată, opritoare
de uşi din cauciuc, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
20. Saltele cu aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, coşuri, nemetalice,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei, perne de
sprijin, cutii pentru jucării.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, perii pentru
animale (perii), cădite pentru bebeluşi, portabile,
coşuri pentru uz casnic, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, autoclave,
neelectrice, pentru gătit / oale de gătit sub
presiune, neelectrice, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit.
28. Mingi pentru jocuri, clopoţei pentru pomul
de crăciun, jocuri pe tablă, pomi de crăciun
din material sintetic, suporturi pentru pomii de
crăciun, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuși, camere de păpuși.

───────
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(210) M 2020 00432 (111)186837
(151) 23/01/2020
(732) BOGDAN-STEFANEL CHIMISLIU,

STR. NOVACI NR. 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BIOFORCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Compost, bălegar, îngrăşeminte, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 00485 (111)187006
(151) 03/02/2020
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

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

(540)

TRANSILVANIA FASHION
MODEL MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.05;
03.09.18; 29.01.14

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

clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 00710 (111)186817
(151) 31/01/2020
(732) Prime Kapital Development SRL,

STRADA BARBU VACARESCU
NUMAR 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FLEXASSIST

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

(591) Culori revendicate:kaki
(PANTONE=133 C), negru

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii financiare
şi monetare, servicii de consiliere privind
investitiile financiare.
37. Construcții, reparatii in constructii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare,
instalații de încălzire centrală, reparare de
instalații sanitare, lucrări de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
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chimice, reparare sau întreținere de aparate
și instalații de gătit electrice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, servicii de consiliere cu privire la repararea
instalațiilor de țevi, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────

(210) M 2020 01216 (111)186878
(151) 18/02/2020
(732) CRISTIAN DASCALU, STR.

BIZUSA NR. 6/28, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

clujhub creativity.
innovation. community

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.06

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru, roz, galben, negru

instalare de instalații de iluminat, recondiționarea
instalațiilor   de    aer   condiționat,   servicii    de
deparazitare  pentru  instalații  electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,
reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice solare,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, reparare de instalații de alimentare
cu energie, reparare de instalații de alimentare
cu apă, întreținere de instalații de alarme de
incendiu, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, recondiționare, reparare și întreținere a
instalațiilor electrice, readaptare a instalațiilor de
încălzire din clădiri, servicii de instalații sanitare
și  montare  de geamuri, servicii de contractare
pentru instalații de aer  condiționat, întreținere
și  reparare  de  instalații  de încălzit  solare, 
reparare  de  echipamente electrice  și  de 
instalații electrotehnice, reparare și întreținere
de  instalații  pentru  energie eoliană,  curățarea 
instalațiilor  de  conducte  de alimentare  cu 
apă,  servicii  de  consiliere  cu privire  la 
întreținerea  instalațiilor,  readaptare a 
instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
consiliere referitoare la prevenirea blocajelor
în liniile de instalații, servicii de instalații și
reparații de panouri din sticlă, întreținere și
reparare de instalații de monitorizare a încălzirii,
întreținere, reparare și recondiționare de aparate
și instalații fotovoltaice, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de gătit,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate, reparare și întreținere de aparate
și instalații de răcit, reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie, reparare
și întreținere de instalații pentru generarea de
energie, instalare de aparatură de bucătărie
și instalații de spălătorie, service de urgență
la instalațiile de furnizare a apei, service de
urgență la instalațiile de furnizare a gazului,
întreținerea și repararea alarmelor, instalațiilor
de închidere și siguranță, redaptarea instalațiilor
de ventilație din clădiri, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de instalații
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi servicii de cazare.

───────

(210) M 2020 01390 (111)187019
(151) 24/02/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

FAVORIT

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.02; 22.01.15

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

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01392 (111)187020
(151) 24/02/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

B BRANDS FACTORY

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, roz, portocaliu,
galben, gri, verde, alb

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01887 (111)187066
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

Mona
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
01.01.05; 29.01.14

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

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca şi
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 01892 (111)187017
(151) 09/03/2020
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

Naty

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,

uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 02252 (111)187014
(151) 28/04/2020
(732) SC SIMBA.CO IMPORT SRL,

CALEA REPUBLICII NR. 193,
CAMERA 6, ET. 1, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MONAMI Gin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24

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

33.  Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, în
special gin.

───────
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(210) M 2020 02404 (111)186903
(151) 09/04/2020
(732) DAPO GENIUS SRL, CALEA

ȘERBAN VODĂ NR. 145, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040524, ROMANIA

(540)

Genius ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.06; 26.01.18

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

41. Învățământ (educație), învățământ
preșcolar(educație), servicii de învățământ
primar, servicii de învățământ superior,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
învățământ primar.

───────

(210) M 2020 02501 (111)186960
(151) 15/04/2020
(732) NATURALIS SRL, SOS.CHITILEI

NR. 60, CORP 1-C30, ETAJ 1,
BIROU 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Benesio Ultra-Mag

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 05.03.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, gri, negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau
de uz casnic, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 02609 (111)187065
(151) 29/04/2020
(732) LBB CREATIVE SRL, DRUMUL

GURA CALITEI NR. 4-32, BL. 5,
SC. A, ET. 3, AP. 50, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032604, ROMANIA

(540)

CAROLINA D

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 02735 (111)186912
(151) 29/04/2020
(732) S.C ART Chemicals S.R.L, STR.

BARBU VACARESCU NR. 4,
BL.1, SC.3, AP.67, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020281, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.10; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
7427C)

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

1. Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, produse
chimice destinate conservării alimentelor,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
destinaţi industriei.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, raşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor.
5. Substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
22. Materiale de umplutură (cu exceptia
cauciucului sau materialelor plastice), materiale
textile fibroase brute.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză şi cercetare
industrială.

───────

(210) M 2020 02789 (111)186961
(151) 04/05/2020
(732) DOSAPACK SRL, STR. ALEEA 1

COMPLEXULUI NR. 14, JUDEȚUL
DOLJ, CARCEA, DOLJ, ROMANIA

(540)

ZNAQ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Chipsuri de porumb cu aromă de legume,
chipsuri pe bază de cartofi cu și fără arome,
chipsuri pe bază de cartofi cu și fără condimente.

ART Chemicals 
Advanced Research & 

Technology
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───────

(210) M 2020 02811 (111)186949
(151) 04/05/2020
(732) TOPSEM CRIS SRL, STR. TEILOR

NR. 47, JUDEŢUL TULCEA,
COMUNA TOPOLOG, TULCEA,
ROMANIA

(540)

HUMECO UN PRODUS
CÂT O TEHNOLOGIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
25.01.25

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

clase:
1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţă şi
agricultură.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
44. Servicii referitoare la agricultură, horticultură
şi silvicultură.

───────

30. Produse alimentare preparate din făină de
cartofi, produse alimentare preparate din ovăz
cu și fără conținut de fructe uscate, produse
alimentare preparate pe bază de ciocolată,
baton pe bază de cereale, biscuiti aromați cu
legume, biscuiți aromați cu condimente, biscuiți
din cereale, biscuiți aromați cu brânză, biscuiți
aromați cu carne, biscuiți cu ceapă, cu usturoi,
biscuiți de orez, biscuiți în formă de granule
de orez, crackers umplute cu brânză, boabe
de porumb prăjit, bulete de brânză pufoase
(gustări de porumb), biscuiti de creveți, fulgi
de porumb, covrigi, covrigi moi, floricele de
porumb, floricele pentru microunde, gustări de
porumb, floricele acoperite cu caramel, popcorn
acoperit cu caramel cu nuci confiate, floricele
acoperite cu bomboane, gustare alimentare
făcute din porumb și sub formă de inele, snack-
uri cu cereale aromate cu brânză, gustări tortilla,
snack-uri pe bază de cereale, gustări produse
din grâu, mâncăruri pe bază de cereale, gustare
pe bază de orez, gustare alimentare constând în
principal  din  cereale  extrudate,  gustări 
produse din grâu integral, gustări produse din
musli,  gustări  preparate din porumb, gustări
pe  bază  de cereale,  gustări  pe  bază  de
porumb,  nachos, floricele  aromate,  porumb
prăjit, popcorn  neprocesat, produse alimentare
cu gustări din  amidon de cereale, produse
alimentare  cu  gustări  din  făină  de  cartofi,
produse alimentare cu gustări  din  făină de
cereale, produse  alimentare cu gustări din făină
de  orez,  produse  alimentare  cu  gustări  din
făină  de  porumb, produse  alimentare  cu 
gustări din făină de  soia, produse alimentare cu
gustări făinoase din  făină roșie, tacos, tortilla,
cus  cus,  prăjituri  din orez,  prăjituri  din  orez
acoperite  cu ciocolată,   preparate   alimentare
din  grâu  expandat, rondele  și batoane din grâu
expandat fără și cu glazură de cacao, chipsuri de
porumb cu arome, chips-uri pe bază de cereale,
chipsuri de porumb cu și fără arome, chipsuri pe
bază de cereale cu și fără arome, chipsuri Taco,
chipsuri tortilla.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

382

(210) M 2020 02871 (111)187064
(151) 06/05/2020
(732) LBB CREATIVE SRL , DRUMUL

GURA CALITEI NR. 4-32, BL. 5, ET.
3, AP. 50, SECTOR 3
, BUCURESTI, 032604 , ROMANIA

(540)

asimetrix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 02947 (111)187012
(151) 07/05/2020
(732) KBK TOPHAUSE SRL, STR.

ZIZINULUI NR. 8, BIROUL 11, BL.
39, AP. 6, JUD. BRASOV, BRASOV,
500414, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Noble Residence
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 02987 (111)187027
(151) 08/05/2020
(732) NTL-TPB PRODUCT S.R.L., SAT

SINPAUL NR. 7, JUDEŢ MUREŞ,
COMUNA SINPAUL, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

NOVA TOP

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
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pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19.  Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţiii de birou, toate
serviciile menţionate anterior cu excepţia celor
referitoare la: vopsele, vernisuri şi lacuri, produse
pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului, coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru
tipărire, marcare şi gravare, răşini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03826 (111)187025
(151) 09/06/2020
(732) ADRIAN CATANOIU, SAT

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Mărgineni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 04212 (111)187049
(151) 22/06/2020
(732) OLGA POCROPIVNÎI, STR.

PARÂNGULUI NR. 60,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

O-STUDIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

CARSOCHESTI-CORABITA,
JUDEȚUL VRANCEA, COMUNA
SPULBER, ROMANIA

───────
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(210) M 2020 04546 (111)187097
(151) 02/07/2020
(732) ASOCIAŢIA SPORTIVĂ AXI

SPORT TINERET, STR. IZVORUL
CRIŞULUI NR. 8, BL. D2, SC.
D, ET. 2, AP. 35, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 21.03.01;
05.03.20; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.24;
27.07.02; 27.07.17

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

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

───────

(210) M 2020 04989 (111)187086
(151) 17/07/2020
(732) S.C. ATLANTIC TRAVELS S.R.L,

STR. TRACTORULUI NR. 14,
CAMERA 2 ŞI 4, ET. 1, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Seviș DIN
MĂRGINIMEA SIBIULUI

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005610/26.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.02; 05.05.20

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

clase:
29. Ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză scursă, brânză prelucrată,
creme de brânză, brânză cu mucegai, brânză
albă moale, brânză cu ierburi, amestecuri de
brânză, unt, iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de
băut, iaurturi cu gust de fructe.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul în legătură
cu produse lactate, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză alba, brânză

FOTBAL 
CLUB AXI

BUCURESTI 2020
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tartinabilă, brânză scursă, brânză prelucrată,
creme de brânză, brânză cu mucegai, brânză
albă moale, brânză cu ierburi, amestecuri de
brânză, unt, iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de
băut, iaurturi cu gust de fructe.

───────

(210) M 2020 05273 (111)186792
(151) 28/07/2020
(732) CĂTĂLIN BADEA, SAT PALEU

NR. 160, JUDETUL BIHOR, COM
PALEU, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

COLIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.17;
29.01.07

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

clase:
41. Educaţie, divertisment, activităţi culturale,
organizare de ceremonii de premiere, acordarea
de premii în educație, organizarea de ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.

───────

(210) M 2020 06794 (111)187096
(151) 25/09/2020
(732) ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI,
STR. POSTĂVARULUI NR. 32,
AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BREASLA CARCIUMARILOR

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

35.  Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea managementului afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 06881 (111)186939
(151) 28/09/2020
(732) KULTUR PROJECT SRL, SAT

CINCSOR NR. 212, JUDEȚUL
BRAȘOV, 507261, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02;
26.11.12; 29.01.04

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

clase:
43. Servicii de hanuri turistice, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,

agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru reuniuni, rezervare de cazare la
hotel, servicii ale agențiilor de cazare, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), închirieri
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de camping
pentru turiști (cazare), rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, rezervare de spații de cazare
în cadrul campingurilor, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru

cincșor 
transilvania case de oaspeți 

BY KULTUR PROJECT
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011499/26.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra  
denumirii: "cincșor transilvania case de oaspeți".
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cantinele firmelor, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
pentru săli/spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii
de restaurante pentru turiști, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete de
băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare

───────

(210) M 2021 01087 (111)186931
(151) 11/02/2021
(732) COMPLEX SAVOY SA, STRADA

HOTEL SAVOY, JUDEȚUL
CONSTANȚA, MAMAIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

S RESIDENCE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1024821/07.09.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „RESIDENCE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.24

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

36. Afaceri imobiliare, închirierea de bunuri
imobiliare, management imobiliar.
43. Servicii hoteliere, servicii de recepție pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 01670 (111)186965
(151) 03/03/2021
(732) ALMA HANDMADE SRL, STR.

OLIMPIADEI NR. 33B, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALMA HANDMADE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Coșuri de dormit portabile pentru nou-
născuți, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), cutii
pentru jucării (mobilier), cutii pentru trusouri de
nou-născuți (din lemn sau plastic), dulăpioare,
dulapuri din lemn, fotolii umplute cu polistiren
(fotolii pară, fotolii puf), huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, cutii pentru
jucării, lăzi de lemn cu sertare acoperite cu
hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, măsuțe portabile de pus în poală,
mese pentru desen (mobilier), mese pentru
schimbarea scutecelor, mobilier de interior,
mobilier pentru bebeluși, mobilier în miniatură
confecționat din lemn, mobilier pentru copii,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), paturi, așternuturi, saltele
și perne, paturi-canapea, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, perne pentru scaune,
premergătoare pentru copii, premergătoare
pentru bebeluși, rafturi de perete (structuri) din
materiale nemetalice, rafturi din lemn (mobilier),
rafturi (mobilier) confecționate în principal din
lemn, utilizate pentru depozitare, rame, rafturi
sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, saltele de schimb,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de masă pentru
bebeluși, scaune pentru bebeluși, scăunele-
leagăn, suporturi pentru schimbarea bebelușilor,
țarcuri (pentru copii), țarcuri pentru bebeluși,
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țarcuri de copii, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, obiecte de artă din
lemn, din ceară, din ghips sau din materiale
plastice, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni de perete, din
lemn, figurine confecționate din lemn, figurine
cu eroi de acțiune (decorative) din lemn,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din lemn, figurine din lemn, figurine în miniatură
(plastic), globuri lucioase, modele (ornamente)
confecționate din lemn, modele (ornamente)
confecționate din plastic, modele ornamentale
realizate din lemn, obiecte de arta confectionate
din lemn de bambus, modele ornamentale
realizate din ceară, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din ceară, ornamente de
sărbători din lemn, nu ornamente pentru brad,
cutii din lemn, cutii portabile (recipiente) din
lemn, cutii din lemn pentru depozitare, perne
decorative, perne pentru bebeluși, saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), coșuri pentru copii.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni și
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori

───────

(210) M 2021 02150 (111)187029
(151) 17/03/2021
(732) LAURENTIU MARIUS CAUTIS,

STR. HIPODROMULUI NR. 23, SAT
OSTRATU, JUDEŢ ILFOV, COM
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

coffee beans
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1025139 din data

09.09.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: coffee beans,

pentru produsele/serviciile din clasele 30 şi 35.

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.15;
26.01.01; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

30. Cafea aromată, cafea, cafea măcinată,
cafea verde, boabe de cafea, extracte de cafea,
concentrate de cafea, cafea de malț, cafea cu
gheață, esență de cafea, esențe de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea liofilizată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, servicii de catering pentru fast-food
cu autoservire, servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante care servesc udon și soba,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență.

───────
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(210) M 2021 02219 (111)186932
(151) 18/03/2021
(732) VERONICA PETRUT,

STR.GAROAFEI, NR.5, SC.B,
AP.22, JUDEŢ BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA
GAVRILA URS, STR.1
DECEMBRIE, NR.4, SC.A, AP.9,
JUDEŢ BISTRITA-NASAUD,
BISTRITA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

WTF WAY TOO FAR
ROCK FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare si dirijare de concerte, organizare de
spectacole cu scop educaţional, cultural sau de
divertisment.

───────

(210) M 2021 02236 (111)186769
(151) 18/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU VIRNA,

CPT. VALER DUMITRESCU NR.
98, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
28. Jocuri, jucării și alte obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Servicii de comerț online și offline,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02238 (111)186770
(151) 18/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU VIRNA,

CPT. VALER DUMITRESCU NR.
98, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

kidino
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și alte obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni pentru pomul de
Crăciun.
35. Servicii de comerț online și offline,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02295 (111)186841
(151) 19/03/2021
(732) SC ICONIC TRAVEL SRL, STR.

EROII NEAMULUI NR.16, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 041421, ROMANIA

(540)

ICONIC THE TRAVEL CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Achiziție și emisiune de cecuri de călătorie,
emisiune de carduri cu valoare stocată, emisiune
de cecuri de călătorie, emisiune de cecuri
de călătorie de către agențiile de turism,
emisiune de cecuri de călătorie și cupoane
valutare, emisiune de cecuri de călătorie și
scrisori de credit, emisiune de cupoane de
călătorie, emisiunea de bonuri de valoare
privind programele de fidelizare a clienților,
emitere de bonuri valorice sub formă de
cupoane-cadou, emitere de bonuri valorice ca
parte a unui program pentru clienții membri,
emitere de bonuri valorice ca și recompensă
pentru fidelitatea clienților, emitere de carduri
cadou preplătite, emitere de carduri cu valoare
stocată destinate utilizării ca bilete de călătorie
electronice, emitere de certificate-cadou care pot
fi schimbate în produse sau servicii, emitere de
cupoane cadou preplătite, emitere de cupoane
de reducere, emitere de jetoane, cupoane
și bonuri de valoare, emiterea de cecuri de
călătorie, emitere și preschimbare de bonuri
valorice
39. Servicii oferite de agenți pentru organizarea
de călătorii, servicii de agenții de rezervare a
călătoriilor, consultanță pentru planificarea de
itinerarii, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
consultanță în domeniul transportului aerian,
consultanță în legătură cu călătoriile, furnizare
de date referitoare la transportul de pasageri,
furnizare de informații cu privire la călătorii și
transport, prin mijloace electronice, furnizare
de informații cu privire la orarele de zbor,
furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații de

călătorie, furnizare de informații de călătorie
pentru turiști, furnizare de informații de călătorie
prin intermediul calculatorului, furnizare de
informații despre zboruri, furnizare de informații
despre călătorii cu avionul, prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
planificarea și rezervarea călătoriilor cu avionul,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare de
informații pe internet despre călătorii turistice,
furnizare de informații pe internet despre
rezervări pentru călătorii de afaceri, furnizare
de informații pentru turiști despre excursii și
tururi de oraș, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind plecările și sosirile de curse aeriene,
furnizare de informații privind porturile de iahturi,
furnizare de informații referitoare la transportul
pasagerilor, furnizarea de informații despre
călătorii, furnizarea de informații privind aspecte
legate de călătorii, furnizarea de informații de
călătorie, organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare și
rezervare de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de tururi de oraș, organizare și
rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, realizarea formalităților
privind biletele de avion, de croazieră și de
tren, rezervare de bilete de avion, rezervare
de bilete de călătorie, rezervare de bilete de
tren, rezervare de bilete de vapor, rezervare
de călătorii și tururi de vacanță, rezervare
de locuri (pentru călătorii), rezervare de locuri
pentru transport aerian, rezervare de locuri
pentru transport nautic, rezervare de locuri
pentru călătorii cu trenul, rezervare de locuri
pentru călătorii cu avionul, rezervare de locuri
pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii cu autocarul, rezervare de locuri
pentru călătorii (transporturi), rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare și organizare a accesului
în lounge-uri (aeroport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, rezervări
de bilete pentru călătorii, rezervări de bilete
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pentru transport aerian, rezervări prin agenții
de tururi de oraș, servicii ale agențiilor
pentru organizarea de croaziere, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea transportului de călători, servicii de
agenție pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție privind organizarea transportului
de persoane, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de emitere
de bilete pentru călătorii, servicii de furnizare
de informații referitoare la călătorii, servicii de
informații privind călătoriile, servicii de informații
turistice, servicii de planificare de călătorii,
servicii de rezervare a biletelor de avion, servicii
de rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare de bilete de călătorie, servicii de
rezervare de bilete pentru călătorii, servicii de
rezervare de croaziere, servicii de rezervare
de locuri pentru călători, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini, servicii
de rezervare oferite de agenții pentru călătorii,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii, servicii de rezervare pentru călătorii
cu avionul, servicii de rezervare pentru călătorii
pe uscat, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
servicii de rezervare pentru transport pe cale
aeriană, servicii de rezervare pentru transport
pe cale terestră, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii de rezervare pentru închiriere
de vehicule, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice

───────

(210) M 2021 02372 (111)186933
(151) 23/03/2021
(732) GHEORGHE RUXANDRA-ELENA,

ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 90-96,
BL. D17, SC. D, ET. 6, AP. 142,
INTERFON 142, BUCUREŞTI,
021331, ROMANIA

(540)

Ludique

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 29.01.11
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 520C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Sutiene, corsete (lenjerie de corp),
jartiere, burtiere, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, jupe, furouri, portjartiere, body-
uri (lenjerie de corp), jartiere, chiloţi, lenjerie
de corp/ desuuri, chiloţi de dama/pantalonaşi
de damă, corsaje (lenjerie), pijamale, masti
de somn, manuşi, sariuri, chimonouri, halate
de baie, capoate, saluri cu pene, splipuri de
baie/pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plaja, chiloţi tip boxeri,
combinezoane (lenjerie de corp), bustiere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, respectiv: bijuterii,
ceasuri, genţi şi portofele, exceptând transportul
lor, permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, aceste servicii
fiind furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin mijloace electronice (site-uri
web), administrarea programeor de fidelizare
a consumatorilor, procesare administrative a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri, producţia de clipuri
publicitare, publicitate prin postă, închiriere
spaţiu publicitar, publicitate, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afisaj,
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consultanţă profesională în afaceri, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru client, oferirea
de informaţii comerciale şi consigliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informaţii în scopuri
comerciale sau publicitate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind stategiile de comunicare în
publicitate, demonstraţii de produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă prin
postă, răspândirea materialelor de publicitate,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import export, servicii de aşezare în
pagina pentru scopuri publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby commercial,
machetarea pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei piete comerciale
online pentu cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de moda în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor,
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare,
optimizarea pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor publicitare,
actualizarea şi menţinerea datelor în baze
de date computerizate, indexarea web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
servicii de comerţ online cu amănuntul a
bunurilor, respectiv: bijuterii, ceasuri, genţi,
portofele, cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării
şi echipamente audio/ video/foto, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru bunuri, respectiv:
bijuterii, ceasuri, genţi, portofele, cosmetice,
parfumuri, jocuri, jucării şi echipamente audio/
video/foto, servicii de vânzare cu ridicata
pentru bunuri, respectiv: bijuterii, ceasuri, genţi,

portofele, cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării
şi echipamente audio/video/foto, oferirea de
reduceri intreprinderilor participanete ale terţilor
prin utilizarea unui card de membru, publicarea
de texte publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, optimizarea traficului site-urilor web,
magazine online, toate aceste servicii în legătură
cu următoarele produse: bijuterii, ceasuri, genţi,
portofele, cosmetice, parfumuri, jocuri, jucării şi
echipamente audio/video/foto.

───────

(210) M 2021 02893 (111)186966
(151) 08/04/2021
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

SOS. DUDESTI-PANTELIMON, NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Creme d'Or de la cora
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027939 din data
04.10.2021, solicitantul nu revendică un

drept exclusivasupra denumirii: Creme d'Or

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Prăjituri proaspăt preparate, vândute în zona
dedicată mâncărurilor proaspete.

───────
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(210) M 2021 03038 (111)187035
(151) 13/04/2021
(732) SC TOPI TOY DREAMS SRL, STR.

GEORGE TOPARCEANU NR. 6,
BL. C6, SCARA H, ET. 3, AP. 15,
JUDEȚUL ARGEȘ, CÂMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Topi Toy

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Perne decorative, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, mobilă și
mobilier, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, recipiente și dispozitive de închidere și
suporturi pentru acestea, nemetalice, respectiv:
cutii de scrisori, nemetalice, butoaie, nemetalice,
cutii de lemn sau plastic, zavoare, nemetalice,
încuietori, altele decat cele electronice,
nemetalice, robinete cu cep, nemetalice, pentru
butoaie, lacate, altele decat cele electronice,
nemetalice, containere, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal.
28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă.
35. Lucrări de birou, strângerea la un loc
în folosul terţilor a unei game variate de
produse din clasele 20 si 28 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clientilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănutul, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii

de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială, publicitate,
promovarea vânzărilor pentru terţi.

───────

(210) M 2021 03103 (111)187018
(151) 15/04/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Cardiopirin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente alimentare de uz medical,
vitamine şi preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 03205 (111)187034
(151) 19/04/2021
(732) GLAMNODE SRL, STR. BALEA,

NR. 19, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INFINITE LOVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
apă de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, detergenți
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, parfumuri pentru
ceramică, parfumuri pentru carton, parfumuri
pentru automobile, lichide de curățare, lichid
de spălare, detergenți pentru spălarea vaselor,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse pentru clătire, produse de
curățare sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățare sub formă de
spume, produse de curățare de uz casnic,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice

organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scop

publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, cosmetice, articole de parfumerie si
odorizante, farduri, săpunuri și geluri, preparate
pentru baie, deodorante si antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea și curățarea corpului, preparate
pentru curățare și odorizante, dezinfectanți,
geluri pentru curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ustensile
cosmetice și de toaletă și aplicatoare cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe pentru
cosmetice, recipiente pentru cosmetice, casete
pentru accesorii de frumusețe si portfarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare
parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare
de uleiuri parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.

───────

(210) M 2021 03806 (111)187033
(151) 13/05/2021
(732) SC VIKINGPROFIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 19A, JUDEŢUL
PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

VIKING PRUSZYNSKI

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.04.04;
27.05.01; 29.01.13

parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de păr,
rimel, geluri pentru duș, produse de curățare
pentru mâini, săpun lichid, șampoane pentru
corp, săpun pentru utilizare fără apă, parfumuri
lichide, parfumuri pentru corp, baze pentru
parfumuri de flori, parfumuri de camera sub
formă de spray, apă de lavandă.

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA 
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU, 
NR. 7,BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, 
SECTOR 3,BUCUREŞTI, 030606, 
ROMANIA
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(591) Culori revendicate:galben, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultura şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a
blănurilor de animale, adezivi pentru utilizare
în industrie, chituri şi alte materiale de
umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide/aditivi chimici pentru fungicide, adezivi
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci ceramice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale/alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anhidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,

substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfura de antimoniu, antioxidant,pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriene, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfura de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu)/luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
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pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare/ preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea măturii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, doruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare/
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă

de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pieilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/ preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzina/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrina
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (substrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
a substanţelor minerale, materiale de filtrare
a substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, fertizatori pentru
hrana peştilor, elemente chimice fisionabile,
material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluţii de fixare
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(fotogafie), preparate lumină de magneziu,
flavonoide (compuşi fenolici) pentru scopuri
industriale, floculanţi, făină pentru scopuri
industriale, conservaţi pentru făină, faini de
sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/lichide pentru circuitele
hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie,
franciu, combustibil pentru reactoarele nucleare,
preparate de economisire a combustibilului,
pământul lui fuller utilizat în industria textilă,
preparate de împâslire pentru utilizare în
industria textilă, preparate de împâslire,
gadoliniu, acid galic pentru fabricarea cernelii,
galliu, nucă galică, acid galotanic, băi de
galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de
purificare a gazului/preparate pentru purificarea
gazului, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, getter
(substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoza pentru scopuri
industriale, glucoza pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/ preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerina pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultura, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen

pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altui decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), negru de fum pentru scopuri
industriale, lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilor,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la albire/
preparate de umectare pentru utilizare la albire,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare
la vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope,
agenţi de frăgezire a cărnii, pentru scopuri
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industriale, oxid mercuric, mercur, săruri de
mercur, metaloizi, metan, metil-eter, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire/preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenoîogice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilor,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultura, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului/
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pământ
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,

preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare în
industria farmaceutică, conservanţi pentru plăci,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, substanţe
pentru prevenirea destrămării (ciorapilor,
preparate pentru prevenirea mătuirii lentilelor,
preparate pentru prevenirea mătuirii sticlei,
promeţiu, gaze de propulsie pentru aerosol,
protactiniu, gaze de protecţie pentru sudare,
proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanic, săruri
din metale preţioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri
(preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire/preparate de separare
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire/produse chimice pentru sudare, fluxuri
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pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papetărie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire)/agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stern, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate/
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic,
tanin, substanţe de tăbăcire, făină de tapioca
pentru scopuri industriale, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice, extracte de ceai pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse cosmetice,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenţi tensioactivi/agenţi chimici activi
de suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol/toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de soi, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru

purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolîgnos)/acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xiloi, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole miei din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă
din aluminiu, folie de aluminiu, plăci de
ancorare / plăci de fundaţie, ancore, oţel
cornier, metal anti-frecare, nicovale, nicovale
(portabile), arbori (structuri) din metal, plăci
de blindaj metalice, uşi blindate, metalice /
uşi armate, metalice, voliere (structuri) din
metal, embleme metalice pentru vehicule, cuiere
pentru genţi din metal, bile din oţel, balustrade
din metal, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,
sârmă ghimpată, cercuri metalice pentru butoaie,
butoaie metalice, bare pentru balustradele
metalice, coşuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (giucin) / glucin
(beriliu), instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticie, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
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metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuşti metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporţi metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oţel turnat, fontă
de oţel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanţuri pentru vite, plafoane metalice, celţiu
(hafniu) celtium / hafniu (celţiu), materiale
metalo-ceramice, lanţuri metalice, contraşine
metalice pentru căile ferate / şină de ghidare
pentru căile ferate, lăzi metalice / containere
metalice, cuşti metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din metal,
fitinguri metalice pentru uşi, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată / conducte

şi ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobil, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galena
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de hain, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice / gratii
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metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante, capace metalice pentru gurile
de canal, colectoare metalice pentru reţele de
conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal / plăcuţe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri, material
metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcţii, din metal,

plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase şi nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, construcţii din oţel,
scaune cu trepte din metal, trepte (scări) din
metal, cepuri metalice, uşi pliante din metal,
grilaje de metal pentru şemineu, opritoare
metalice, balamale metalice, benzi metalice
pentru manipularea încărcăturilor / curele
metalice pentru manipularea încărcăturilor, guri
de scurgere stradale din metal, dispozitive
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de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, foiţă de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarulu, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultura/schelet metal.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia

celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile/monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
balustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice /traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), Beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
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emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice .matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră /
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice /gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,

platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

405

nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.

───────

(210) M 2021 03929 (111)187036
(151) 18/05/2021
(732) MAGNIFICA COLLECTION S.R.L.,

DRUMUL COOPERATIVEI, NR.
78-82, LOT 4/2, MANSARDA
+POD, CAM. 3, AP. 21, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

tuyo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a materiale
de construcții nemetalice, gresie, gresie pentru
construcții, adezivi pentru fixarea gresiei, faianță,
plăci de faianță, adezivi pentru fixarea plăcilor de

faianță, articole din ceramică pentru construcții,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, parchet, parchete de
lemn, plăci de parchet laminat, plinte nemetalice,
plăci pentru izolații, nu din metal, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la materiale
de construcții nemetalice, gresie, gresie pentru
construcții, adezivi pentru fixarea gresiei, faianță,
plăci de faianță, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianță, articole din ceramică pentru construcții,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, parchet, parchete de
lemn, plăci de parchet laminat, plinte nemetalice,
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plăci pentru izolații, nu din metal, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare
(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la materiale de construcții
nemetalice, gresie, gresie pentru construcții,
adezivi pentru fixarea gresiei, faianță, plăci
de faianță, adezivi pentru fixarea plăcilor de
faianță, articole din ceramică pentru construcții,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie
ceramică, materiale și elemente de construcție
și edificare, nemetalice, parchet, parchete de
lemn, plăci de parchet laminat, plinte nemetalice,
plăci pentru izolații, nu din metal, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, articole sanitare realizate din piatră,
articole sanitare realizate din porțelan, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii
de scurgere pentru lavoare, vase de toaletă,
vase pentru toaletă, vase de toaletă (w.c.),
vase de toaletă cu jet de apă pentru spălare,
rezervoare w.c., rezervoare pentru toaletă,
toalete individuale încastrate, bideuri, pisoare

(obiecte sanitare), capace pentru vase de
toaletă, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, clapete de acționare (piese pentru
vase de toaletă), clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, accesorii pentru
baie, accesorii de uz sanitar, robinete, robineți,
robineți de apă, robinete de apă, robinete pentru
lavoare, robinete pentru baie, robinete de duș,
robinete pentru bideuri, robinete simple pentru
chiuvete de baie, robinete pentru instalații de
alimentare cu apă, dușuri vândute sub formă
de seturi, căzi de duș, căzi pentru duș, căzi
de baie, căzi care încorporează jeturi de aer,
paravane de cadă, cabine pentru duș, cabine de
duș, uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru locuință,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la materiale de construcții nemetalice, gresie,
gresie pentru construcții, adezivi pentru fixarea
gresiei, faianță, plăci de faianță, adezivi pentru
fixarea plăcilor de faianță, articole din ceramică
pentru construcții, blocuri și suprafețe de pavaj
din gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete
pentru lavoare, accesorii de scurgere pentru
lavoare, vase de toaletă, vase pentru toaletă,
vase de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu
jet de apă pentru spălare, rezervoare w.c.,
rezervoare pentru toaletă, toalete individuale
încastrate, bideuri, pisoare (obiecte sanitare),
capace pentru vase de toaletă, clapete de
acționare pentru rezervoare de closet, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
clapete de acționare pentru rezervoare de apă
pentru closet, accesorii pentru baie, accesorii
de uz sanitar, robinete, robineți, robineți de
apă, robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
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de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive de control
al accesului, receptoare de radio-frecvențe,
emițătoare și receptoare wireless, echipamente
de comunicare, senzori de mișcare,
telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru locuință(exceptând transportul lor),
publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03934 (111)186968
(151) 18/05/2021
(732) SC DR. OETKER ROMANIA

SRL, STR. ALBESTI NR. 50, JUD.
ARGES, CURTEA DE ARGEȘ,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 11882, ROMANIA

(540)

SIMPLU ȘI BUN.
DIN PLANTE inedit

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3435C), negru

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

30. Făină din soia, sos de soia, pastă din
boabe de soia (condiment), cafea, ceai, cacao,
înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase și
tăieței, tapioca și sago, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).

───────

29. Pateu din soia, drob din soia, brânză de soia,
maioneză din soia, lapte din soia, soia procesată
și conservată, tofu, semipreparate pe bază de
soia, produse din soia ca înlocuitori de carne,
ulei de soia de uz alimentar, hummus (pastă de
năut), fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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(210) M 2021 04381 (111)186969
(151) 04/06/2021
(732) INTEGRA MEDICAL SERVICES

SRL, BDUL. GEN.GH. MAGHERU
NR. 1-3, SPATIUL B, BIROUL 1,
ET.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
24144100, ROMANIA

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

(540)

LDS Life Dental Spa
Plombe Non-Toxice

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

înregistrată cu nr. OSIM 1029650/19.10.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Plombe Non-Toxice.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2021 04487 (111)186970
(151) 09/06/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

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

(540)

PROMENADA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2021 04617 (111)187037
(151) 14/06/2021
(732) NATURE COLOURS SRL, PIAȚA

ALBA IULIA, NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11
IUNIE, NR 51, BL 1, SC A, ET 1, AP
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
ROMANIA

(540)

Inspirations

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, cosmetice, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante de uz
uman sau veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, creme antirid,
creme anti-îmbătrânire, ser anti-îmbătrânire,
produse hidratante anti-îmbătrânire, preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, măști cu gel pentru
ochi, emolienți pentru ten, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice).
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, dispozitive de demachiere, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard.

26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).

───────

(210) M 2021 05090 (111)186956
(151) 05/07/2021
(732) RALUCA - PAULA HARNAGEA,

STR. AUREL VLAICU NR.98, BL.1,
SC.B, ET.2, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

1R AESTHETIC CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2021 05123 (111)186971
(151) 19/07/2021
(732) SHARDA CROPCHEM ESPANA

(540)

RECORD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  Produse dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, insecticide.

───────

(210) M 2021 05501 (111)186937
(151) 22/07/2021
(732) RAIO TRAVEL & EVENTS

(540)

EVENTA TRAVEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06229 (111)187038
(151) 25/08/2021
(732) ALEXANDRU-MARIAN FLOREA,

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

(540)

CANTEMIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.11;
05.05.01

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

45. Servicii de înmormântare, servicii
de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare.

───────

INTRAREA ATASAMENTULUI
NR. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

S.L., EDIFICIO ATALAYAS
BUSINESS CENTER, CARRIL
CONDOMINA NO. 3, 12TH
FLOOR, MURCIA, 30006, SPANIA

SRL, STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
SCA RADULESCU,
ILIESCU,MARAVELA SI
ASOCIATII, STR. TEPES VODA
NR.123, AP.1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
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(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

B

(531) Clasificare Viena: 27.05.07
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie în sectorul tratamentelor de
frumuseţe şi de estetică, cursuri de instruire
pentru formarea profesională, în special în
sectorul tratamentelor de frumuseţe şi de
estetică, organizare, susţinere şi coordonare de
seminarii, prelegeri, cursuri prin corespondenţă,
seminarii, cursuri de instruire, cursuri,
învăţământ şi ateliere în sectorul tratamentelor
de frumuseţe şi de estetică, servicii de pregătire
şi de educaţie în legătură cu îngrijirea tenului,
a pielii și părului, organizare şi coordonare de
colocvii, congrese, conferinţe, seminarii, grupuri
de lucru, grupuri de cercetare în domeniul
îngrijirii tenului, a pielii și părului, servicii
de educaţie şi instruire referitoare la igienă
şi îngrijirea frumuseţii, servicii de informare,
asistenţă si consultanţă cu privire la igienă şi
îngrijirea frumuseţii.
44. Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse

cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată
de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,
chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.

───────

VASILE FUICĂ, NR. 35, AP.  1, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210) M 2021 06340 (111)186934
(151) 31/08/2021
(732) PANȚURU IULIA, STRADA LT.
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(210) M 2021 06628 (111)186935
(151) 13/09/2021
(732) SILVIU ROTĂRESCU, SAT

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

(540)

CASA ROTARESCU
CREATORI DE CONTEXT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vin alb,
vinuri spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri, vinuri
spumante naturale.

───────

(210) M 2021 06799 (111)187083
(151) 21/09/2021
(732) JOLLYCONTOR IMPEX SRL, STR.

PARCUL FEROVIARILOR, NR. 17,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

jolly

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02

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

CEPTURA DE JOS NR. 415,
JUDETUL PRAHOVA, COM.
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

clase:
11. Duze anti-stropire pentru robinete, căzi de
baie, căzi de baie pentru băi de șezut, fitinguri
pentru baie, instalații pentru baie / instalații
sanitare pentru baie, încălzitoare pentru pat,
bideuri, țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile
de încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, corpuri de iluminat pentru plafoane,
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
mașini de gătit, aparate și instalații de gătit,
inele pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, răcitoare pentru
cuptoare / cuve  de  răcire  pentru cuptoare,
instalații de răcire pentru apă, instalații de răcire
pentru lichide, vane (încălzire),  încălzitoare
pentru băi, instalații de încălzire, instalații de
încălzire (apă) / instalații pentru încălzirea apei,
cazane de încălzire: generatoare de microbule
pentru băi, robinete pentru țevile de apă /
robineți pentru țevile de apă, țevi (componente
ale instalațiilor sanitare) / țevi de apă pentru
instalațiile sanitare, rezervoare de apă sub
presiune, dulapuri frigorifice, mașini și aparate
de refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
și instalații de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalațiile
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nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
conducte, nemetalice, pentru instalațiile de
ventilare și de aer condiționat, sticlă emailată,
pentru construcții dale pentru pardoseală,
nemetalice pardoseli, nemetalice, uși pliante,
nemetalice, matrițe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcții, șipci
de montaj din lemn, porți, nemetalice, țevi
de presiune, nemetalice, cornișe, sticlă în
plăci (geamuri) pentru construcții, platforme,
prefabricate, nemetalice, țevi rigide, nemetalice,
pentru construcții, jgheaburi pentru acoperișuri,
nemetalice, acoperișuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperișuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperișuri, șindrilă pentru
acoperișuri, țigle pentru acoperișuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiș, nemetalice, învelitori
pentru acoperiș, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, sticlă de
siguranță, pervaze, nemetalice, geamuri din
sticlă colorată / vitralii, trepte (scări), nemetalice,
scări, nemetalice, valve pentru țevile de apă,
nemetalice sau din plastic, țevi de apă,
nemetalice, geamuri din sticlă, altele decât
geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă pentru
construcții, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, dușumele din lemn, lucrări de zidărie
din piatră, lucrări de artă din piatră, ciment sau
marmură, xilolit.

și țevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
și de siguranță pentru țevile de gaz, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile de
apă, accesorii de reglare și de siguranță pentru
instalațiile de gaz, accesorii de siguranță pentru
instalațiile și țevile de apă sau gaz, aparate
și instalații sanitare, instalații pentru saună,
reflectoare, cabine de duș, dușuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, colectoare
termice solare (încălzire), cuptoare solare,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele mașinilor, instalații de generare a
aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu abur
pentru față (saune),  sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru țevi și conducte / robineți
pentru țevi și conducte, robinete / robineți,
ventile termostatice (componente ale instalațiilor
de încălzire), vase de toaletă, scaune de
toaletă, toalete, portabile, toalete (closete cu
apă) / closete cu apă, cabine pentru băi
turcești, portabile, pisoare ca obiecte sanitare,
hote de aerisire, instalații și aparate de
ventilație (aer condiționat), instalații de ventilație
pentru vehicule (aer condiționat), hote de
aerisire pentru laboratoare, lavoare pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare) /
bazine pentru spălat mâinile (componente ale
instalațiilor sanitare), șaibe pentru robinetele de
apă / șaibe pentru robineții de apă, încălzitoare
de apă, instalații de distribuire a apei, instalații de
conducte de apă, instalații de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare.de apă,
aparate și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalații de irigat, automate, aparate cu jet
de apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice.
19. Coloane publicitare, nemetalice, sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), umbrare (structuri),
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uși
blindate, nemetalice / uși armate, nemetalice,
piatră artificială, pavaj de asfalt, voliere
(structuri), nemetalice, balustrade, nemetalice,
sticlă pentru construcții, piatră pentru construcții,
materiale de construcții, nemetalice, panouri de
construcții, nemetalice, construcții, nemetalice,
construcții, transportabile, nemetalice, plăci
de ciment, tăblii pentru uși, nemetalice,
tocuri de uși, nemetalice / rame de uși.
nemetalice, uși, nemetalice, țevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, Publicitate, închirierea spațiului
publicitar,  Publicitate  prin  poștă,  închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
Producția de clipuri publicitare, Servicii de
planificare a programărilor [lucrări de birou],
Servicii de reamintire a programărilor [lucrări de
birou], Postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor  de afișaj  [panouri  publicitare],
Asistență în managementul afacerilor, Asistență
privind managementul comercial sau industrial,
Oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, Oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, Servicii
de intermediere comercială, Demonstrații cu
produse, Dezvoltarea de concepte publicitare,
Publicitate online pe o rețea de calculatoare,
Furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
Sondaje de opinie, Organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare , Organizarea
de târguri comerciale, Prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, Publicitate radio,
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Profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, Promovarea vânzărilor pentru
terți, închirierea de standuri de vânzare ,
Scrierea de scenarii în scopuri de publicitate ,
Optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, Marketing cu public țintă ,
Servicii de telemarketing, Indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare , Servicii
de vânzare cu ridicata, Servicii de vânzare
cu amănuntul, Prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amănuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amănuntul, cu ridicata si online,
toate in legătură cu produsele din clasele 11 si
produsele din clasa 19.
42. Design de arte grafice, design grafic pentru
materialele promoționale, controlul calității,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, testarea materialelor.

───────

(210) M 2021 07131 (111)187084
(151) 04/10/2021
(732) SC ANNA BM SRL, STR. SAMUEL

BRUKENTHAL 6C, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(540)

Anna Charisma
Carpathian Chalet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
03.06.06; 05.03.13; 24.09.02; 24.09.05

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 07206 (111)186938
(151) 06/10/2021
(732) SC COSTHEVA SRL, STR. CPT.

PAPADOPOL NR. 14, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900225, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CHROMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (Hex
#C62B2D), roz (Hex #D461A0), verde
( Hex #009846)

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

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţă,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
adezivi pentru utilizare în industrie, preparate
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţă,
toate bunurile menţionate mai sus au exclusiv
scopuri de curăţare şi sunt utilizate exclusiv în
industria de transport maritim, transport marfă,
auto, curăţarea casei şi industria energetică.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele.
35. Servicii de comerţ.

───────

(210) M 2021 07239 (111)185125
(151) 07/10/2021
(732) SDX CONCEPT SRL, STR.

GENERAL NICOLAE MĂGEREANU
NR. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Sdx Market
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(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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
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.

───────

(210) M 2021 07549 (111)186839
(151) 19/10/2021
(732) S.C. CAFFETERRA 2GO SRL,

COM. BORCA NR. 662, JUDETUL
NEAMT, LOC. SABASA, 617075,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CaffeTerra wild energy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
03.01.04

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
143 C), rosu (Pantone 1788 C), maro
(Pantone 477 C), negru (Process Black
C)

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

30. Cafea.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07695 (111)187039
(151) 25/10/2021
(732) EDITURA CREATOR SRL, STR.

MURESENILOR, NR. 14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Editura Creator
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărţi, reviste.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare cu privire la edituri si nefiind
in legătură cu domeniile sau sectoarele de
hârtie si/sau carton, servicii de vanzare cu
amănuntul si cu ridicata in legătură cu produse
imprimate, afișe, ghiduri, ziare, cârti, reviste,
manuale, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitări imprimate, publicatii periodice, servicii
de comenzi oniine cu privire la edituri si nefiind
in legătură cu orice fel de produse sau servicii in
legătură cu hârtie si/sau carton, furnizarea unei
piețe oniine pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii cu privire la edituri si nefiind
in legătură cu orice fel de produse sau servicii
in legătură cu hârtie si/sau carton, realizare
de târguri și expoziții virtuale oniine cu scop
comercial sau publicitar cu privire la edituri si
nefiind in legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie si/ sau carton, planificare și organizare
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de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare cu privire la
edituri si nefiind in legătură cu domeniile sau
sectoarele de hârtie si/sau carton, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale cu privire la edituri si nefiind in
legătură cu domeniile sau sectoarele de hârtie
si/sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneți, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse imprimate, accesorii
educative, materiale și articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jucării, jocuri, articole de joacă și
articole pentru petrecere, articole și echipament
de sport, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri dejoacă, ornamente pentru petrecere și
pomi de crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți audio,
cărți electronice descarcabile, cd-uri si dvd-uri
înregistrate, fișiere digitale si conținut media
descarcabil, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
publicitate și marketing cu privire la edituri si
nefiind in legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie si/sau carton, închirieri de spațiu
publicitar cu privire la edituri si nefiind in legătură
cu domeniile sau sectoarele de hârtie si/ sau
carton, închiriere de spațiu publicitar oniine cu
privire la edituri si nefiind in legătură cu domeniile
sau sectoarele de hârtie si/ sau carton, servicii
de abonamente la publicații, pentru terți cu privire
la edituri si nefiind in legătură cu domeniile sau
sectoarele de hârtie si/sau carton, servicii de
abonamente la publicații oniine, pentru terți cu
privire la edituri si nefiind in legătură cu domeniile
sau sectoarele de hârtie si/sau carton, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți, servicii de vânzare oniine în legătură cu
cărți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul

40. Imprimare și developare fotografică
și cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare pe
materiale textile, imprimări tipografice, legare de
documente, legarea de cărți sau documente,
servicii de culegere tipografică, serigrafie,
servicii tipografice, servicii de finisare a
tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare a
tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3D, servicii de tipărire de articole de papetărie.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți, organizarea
de evenimente culturale și artistice, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, închirieri de cărți, furnizare de informații
referitoare la cărți, închiriere de cititoare de
cărți electronice, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicarea de calendare, publicare de cărți
educative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția

în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de comerț cu amănuntul oniine pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar? club de cârti, servicii
de club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii publicitare pentru
cărți, publicare de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de cercetare de piață pentru editori.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

417

tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
altele decât textele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia nedescărcabil, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise altele
decât cele publicitare, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii

de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07696 (111)187040
(151) 25/10/2021
(732) EDITURA CREATOR SRL, STR.

MURESENILOR, NR. 14, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CREATOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.03

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
verde, albastru, gri, mov, roz

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

16. Cărţi, reviste (publicaţii periodice).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare cu privire la edituri şi nefiind
în legătură cu domeniile sau sectoarele de
hârtie şi/sau carton, servicii de vânzare cu
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amănuntul şi cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, cărţi, reviste,
manuale, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitări imprimate, publicaţii periodice, servicii
de comenzi online cu privire la edituri şi nefiind
în legătură cu orice fel de produse sau servicii în
legătură cu hârtie şi/sau carton, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii cu privire la edituri şi nefiind
în legătură cu orice fel de produse sau servicii
în legătură cu hârtie şi/sau carton, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar cu privire la edituri şi
nefiind în legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie şi/sau carton, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare cu privire la
edituri şi nefiind în legătură cu domeniile sau
sectoarele de hârtie şi/sau carton, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale cu privire la edituri și nefiind în
legătură cu domeniile sau sectoarele de hârtie
şi/sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneți, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse de imprimerie, accesorii
educative, materiale şi articole izolante și
opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jucării, jocuri, articole de joacă și
articole pentru petrecere, articole și echipament
de sport, aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, ornamente pentru petrecere
și pomi de Crăciun artificiali, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți audio, cărți
electronice descărcabile, CD-uri şi DVD-uri
înregistrate, fișiere digitale şi conținut media
descărcabil, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
publicitate și marketing cu privire la edituri şi
nefiind în legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie şi/sau carton, închirieri de spațiu
publicitar cu privire la edituri şi nefiind în legătură
cu domeniile sau sectoarele de hârtie şi/sau

carton, închiriere de spațiu publicitar online cu
privire la edituri şi nefiind în legătură cu domeniile
sau sectoarele de hârtie şi/sau carton, servicii de
abonamente la publicații, pentru terți cu privire
la edituri şi nefiind în legătură cu domeniile sau
sectoarele de hârtie şi/sau carton, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți cu
privire la edituri și nefiind în legătură cu domeniile
sau sectoarele de hârtie şi/sau carton, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți, servicii de vânzare online în legătură cu
cărţi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, club de cărţi, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, servicii publicitare pentru cărți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii publicitare pentru cărți, servicii de
cercetare de piață pentru editori.
40. Imprimare și developare fotografică
și cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare pe
materiale textile, imprimări tipografice, legare de
documente, legarea de cărți sau documente,
servicii de culegere tipografică, serigrafie,
servicii tipografice, servicii de finisare a
tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare a
tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3d, servicii de tipărire de articole de papetărie.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de cărți,
închiriere de cărți, publicare de cărți, organizarea
de evenimente culturale și artistice, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
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de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
și închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2021 08228 (111)186936
(151) 16/11/2021
(732) PZS INVEST SRL, STR. LUNGA,

NR. 1, JUDETUL BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

POKKO

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

10. Aparate de masaj acționate electric, aparate
electrice pentru masaje de înfrumusețate,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice de masaj pentru uz casnic,
tuburi bucale de uz medical, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi,
irigatoare de uz medical, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic.

la cărți, închirieri de cărți, furnizare de informații
referitoare la cărți, închiriere de cititoare de
cărți electronice, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicarea de calendare, publicare de cărți
educative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line
altele decât textele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia nedescărcabil, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise altele
decât cele publicitare, servicii de publicare a
publicațiilor periodice și neperiodice, altele decât
textele publicitare, servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
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11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare (pentru uz domestic).
12. Trotinete (vehicule), vehicule electrice,
scutere electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric.
21. Capete pentru periuţele de dinţi electrice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice.
28. Jocuri, jucării, puzzle-uri.

───────

(210) M 2021 08704 (111)187000
(151) 07/12/2021
(732) ANA-MARIA UDRISTE, STR.

FRAGUTEI, NR 8, JUDETUL
ILFOV, SAT OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTORUL 1, BUCURESTI,
010708, ROMANIA

(540)

Academia #PeLegale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, albastru, mov,
violet

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

41. Furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul juridic, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, servicii de educație juridică,
servicii educative pentru adulți în domeniul
juridic, educație, academii (educație), educație
și instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație, servicii

de educație, instruire și divertisment, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, organizare de conferințe, organizare
de conferințe cu scopuri educative, planificare
de conferințe cu scopuri educative, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet.
45. Consiliere juridică, cercetări juridice, servicii
juridice, servicii juridice (paralegale), asistență
juridică la întocmirea contractelor, compilare
de informații juridice, consiliere și reprezentare
juridică, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații în domeniul juridic, furnizarea
de informații juridice, intermediere în proceduri
juridice, servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consultanță juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii juridice legate
de afaceri, servicii juridice pentru înființarea
și înregistrarea firmelor, servicii furnizate de
avocați pledanți, servicii prestate de avocați
consultanți, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de înregistrare legală, servicii
de asistență legală, servicii de informare pe
probleme legale.

───────
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(210) M 2021 08765 (111)187009
(151) 09/12/2021
(732) MIKONIST CONCEPT SRL, ŞOS.

DUDEŞTI-PANTELIMON, 42,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 900700,
ROMANIA

(540)

PEREJA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 09047 (111)186948
(151) 20/12/2021
(732) SOLUTII COMPLETE IN AFACERI

(540)

IN AFACERI
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1013730/12.05.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”IN AFACERI”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.01; 02.01.23; 16.03.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2172 C)

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.

───────

(210) M 2022 00041 (111)186819
(151) 05/01/2022
(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012052,
ROMANIA

(540)

GOLDLINGOT -
In Gold We Trust

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

14. Bijuterii, produse de bijuterie, instrumente
cronologice, instrumente de cronometrare,
articole de bijuterie, pietre prețioase, perle

S.R.L., STR. METEOR NR. 8, 
BL.OZ1, SC. 1, ET. 3, AP. 9, 
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ,  ROMANIA
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și metale prețioase și imitații ale acestora,
instrumente pentru măsurarea timpului, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, monede din
aur, monede făcute din lingouri de aur, monede
de colecție, monede comemorative, monede,
lingou de aur, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, obiecte de artă din aur emailat,
seturi de monede pentru colecționari, trofee
confecționate din metale prețioase, portchei
fantezie din metale prețioase, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios.
36. Asigurări, afaceri financiare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, colectarea de fonduri
și sponsorizare, servicii de evaluare, servicii de
afaceri monetare.

───────

(210) M 2022 00382 (111)186926
(151) 19/01/2022
(732) COOL SHOP SRL, ALEEA

BARAJUL IEZERU NR. 6, CAMERA
1, BL. M3A, SCARA 3, ET. 3, AP.
54, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Cookstyle
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

neelectrice, cristal (sticlărie), cești, pahare din
hârtie sau plastic, țesale, tocătoare pentru
bucătărie, aparate de odorizare de uzpersonal,
veselă, tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor,
coșuri de gunoi/găleți de gunoi/pubele/lăzi de
gunoi, ștergătoare de praf, neelectrice, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru șters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în, vase pentru lipici, râzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, mojare pentru
bucătărie, forme (ustensile de bucătărie), cuiburi
cu ouă, artificiale, mașini de tăiței, acționate
manual, cuțite pentru patiserie, pisăloage pentru
bucătărie, palete pentru plăcinte/tarte, suporturi
pentru farfurie, nu cele din hârtie sau material
textil, pompe pentru desfundarea scurgerilor,
cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi frigorifice
portabile, neelectrice, linguri-cupe pentru uz
casnic.

21. Autoclave, neelectrice, pentru gătit/oale de
gătit sub, covorașe pentru copt, linguri de gătit
(ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice, colivii,
boluri (bazine)/bazine (boluri), recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz, forme
de prăjitur, servire (tăvi), untiere, tuburi și capete
pentru decorarea prăjiturilor, ceaune, piele
de căprioară pentru curățat/piei de căprioară
pentru, capace pentru platourile de brânzeturi,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râșnițe de cafea, acționate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
pușculițe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor și a băuturilor, recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiți), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru, bucătărie,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

423

(210) M 2022 00383 (111)186897
(151) 19/01/2022
(732) SHIRLEY MAY INTERNATIONAL

FZE, PLOT OF LAND 12-(01-06),
P.O. BOX 7885, SHARJAH,
EMIRATELE ARABE UNITE

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

(540)

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

cu nr. OSIM 1015816 din data 03.06.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Parfumuri, uleiuri de parfum, produse
cosmetice, produse de îngrijire a părului
(șampon), apa de colonie, uleiuri esențiale,
loțiuni de păr, spray de păr, loțiuni de uz
cosmetic, mosc (parfumerie), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri pentru parfumuri și esente, oud
(esență), tamaie.

───────

(210) M 2022 00420 (111)186755
(151) 20/01/2022
(732) IOANA CAMELIA URETU,

STR. W.A. MOZARD NR.14A,
AP.1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Cărți, Dulciuri și Flori EXPRES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04

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

clase:
30. Prăjituri, dulciuri, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, bomboane, torturi, glazuri
și umpluturi dulci, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetarie inghetate), șerbeturi,
produse de patiserie.
35. Servicii de comert (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse sub formă de cadouri şi coşuri cadou,
cărţi, aranjamente florale, produse de cofetărie
şi patiserie, dulcețuri, alte cadouri sau produse
cadou, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv online prin intermediul unui site web
specializat sau platforme specializate ori rețele
sociale, astfel încât terții să le cunoască şi

asupra denumirii: "SWISS” și "ARABIAN”.
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să le achiziționeze comod, servicii de vânzare
cu amănuntul sau cu ridicata de flori și de
aranjamente florale, servicii de vânzare de
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul sau
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
evidență a cadourilor, publicitate, marketing și
vânzare prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online, pe rețele de socializare sau prin
platforme media proprii sau terțe, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, prezentări audio/
video, promoții pentru aceste produse, furnizare
de informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori, servicii
de comunicare cu ajutorul blogurilor și vlogurilor,
organizarea de expoziții de flori, dulciuri sau
cadouri în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de agnetii de import-export cu produse de
tipul celor sus-menționate, servicii oferite de lanț
de magazine şi magazine online, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză, în special consultanță și asistență în
înființarea sau operarea de afacere în sistem de
franciză, asistență în administrarea afacerilor în
sistem de franciză.
39. Ambalare și împachetare de cadouri, livrare
cadouri și cadouri personalizate, organizare de
livrări de cadouri, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, livrare de flori și aranjamente florale,
livrare de dulciuri, livrare de cadouri conținând
cărți, dulciuri și flori.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
culturale, organizarea de evenimente, servicii
educative, de divertisment şi de instruire în
domeniul aranjamentelor florale şi cofetăriei,
organizarea de cursuri de pregătire şi ateliere
de lucru profesionale în domeniul aranjamentelor
florale, organizare si susținere de evenimente
speciale sau tematice, seminarii, webinarii,
ateliere, workshop uri, gale, online sau in spatii
publice organizate, referitoare la artă florală,
aranjamente florale sau cadouri personalizate
ori cofetărie sau cărți, dulciuri și flori, emisiuni
radio, tv și online, bloguri și vloguri, programe
audio/video online, producție video, programe
de radio si televiziune, emisiune de televiziune,
toate acestea online sau offline, publicare de
cărți, închiriere de cărți, furnizare de informații
referitoare la cărți, dulciuri și flori, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, publicare de texte,
periodice, articole și cărți electronice sau on-line
pe internet.
42. Design vizual, design de produs, analiză a
designului de produs, design pentru coșuri cadou
sau pentru cadouri, design artistic comercial,
design de ambalaje, artă grafică și design,

consultanță privind designul ambalajelor sau
al cadourilor, design și dezvoltare de produs,
creare de design de produse de consum și de
cadouri personalizate.
44. Servicii de aranjament floral, aranjamentul
florilor, închiriere de flori sau de aranjamente
florale, servicii de artă florală, servicii de
amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, design de grădină și
peisagistic.
45. Selectare de cadouri personale pentru terți,
realizarea de cutii de cadouri personalizate.

───────

(210) M 2022 00494 (111)186944
(151) 25/01/2022
(732) ASOCIATIA CULTURALA

ARTCONTRAST, STR. GH. LAZAR
NR.42, SC. E AP.50, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300334, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CORALA CONTRAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 00667 (111)187076
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR. FERMELOR NR. 1, JUDETUL
NEAMT, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

DANUBIANA ADL2
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Anvelope pentru vehicule terestre, anvelope
(pneuri), suporturi de anvelope, huse pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 00673 (111)187077
(151) 31/01/2022
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR. FERMELOR NR. 1, JUDETUL
NEAMT, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

DANUBIANA ADR4

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

12. Anvelope pentru vehicule terestre, anvelope
(pneuri), suporturi de anvelope, huse pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,
crampoane antiderapare pentru anvelopele
vehiculelor, pompe pentru umflarea anvelopelor
vehiculelor, petice pentru repararea anvelopelor
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 00692 (111)186856
(151) 23/03/2016
(732) NOVEL BRANDS LIMITED,

CONCORDE HOUSE, 18
MARGARET STREET, EAST
SUSSEX BN2 1TS, BRIGHTON,
BRIGHTON AND HOVE, MAREA
BRITANIE

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

(540)

REALITY ENGINE

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

9. Software pentru realitate augmentată,
destinată uilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din lumea
reală.
35. Agenții de publicitate.
42. Proiectare de software.

───────
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(210) M 2022 00703 (111)186820
(151) 01/02/2022
(732) BENȚE CORNELIU, STR.

ASTRELOR NR. 21, SAT
DOMNEȘTI, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LEXACADEMY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
17.03.02; 26.01.02

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

16. Almanahuri, cărți broșate, cărți, calendare,
fluturași publicitari, formulare, tipărite, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
reviste (publicații periodice], manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), buletine informative, ziare,
agende, ilustrații, materiale tipărite, publicații
tipărite, cupoane tipărite, materiale didactice (cu
excepția aparatelor).
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, publicitate exterioară, publicitate cu
plata per click, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,

publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, marketing cu public țintă, ,
scrierea de curriculum vitae pentru terți/scrierea
de CV-uri pentru terți.
38. Furnizarea de forumuri online, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de videoconferinta, servicii
de posta vocala, transmisia fara fir (wireless).
40. Legătorie, tipărirea offset, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografică, tipărire (imprimare).
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate
de școli, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, furnizarea
de facilități pentru muzee (prezentări, expoziții),
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
instruire practică (demonstrații), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, organizarea și susținerea de
seminarii, producția de spectacole, organizarea
și susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), recalificare vocațională,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.
42. Stocarea electronică a datelor, cercetare
științifică.
45. Servicii de soluționare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, auditare a conformității
juridice, cercetare juridică, organizarea
reuniunilor politice, mediere.

───────

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL. G8,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2022 00728 (111)187007
(151) 02/02/2022
(732) ALEXANDRU GEORGIAN

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

(540)

ANIKA FRIED CHICKEN
În conformitate cu art.22 din Legea

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

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

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

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

───────

(210) M 2022 00826 (111)186777
(151) 03/02/2022
(732) BRANDBOX SRL, BD.

MĂRĂȘEȘTI, NR.20, PARTER,
AP.1, CMERA 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PEST STOP

(531) Clasificare Viena: 03.05.07; 03.01.16;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.03; 26.11.01; 26.04.02

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

clase:
5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor.
9. Senzori cu ultrasunete, detectoare cu
ultrasunete (non-medical).
21. Capcane, goale, pentru administrarea
de rodenticide rozătoarelor, capcane pentru
rozătoare, capcane pentru insecte, capcane
pentru dăunători, capcane pentru animale,
capcane pentru șobolani, capcane neelectrice
pentru insecte, capcane electrice pentru insecte,
produse cu ultrasunete pentru îndepărtarea
păsărilor, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, produse cu ultrasunete
pentru respingerea animalelor dăunătoare,
articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
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furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor
și articolelor pentru distrugerea dăunătorilor,
senzorilor cu ultrasunete, detectoarelor cu
ultrasunete (non-medical), capcanelor, goale,
pentru administrarea de rodenticide rozătoarelor,
capcanelor pentru rozătoare, capcanelor
pentru insecte, capcanelor pentru dăunători,
capcanelor pentru animale, capcanelor pentru
șobolani, capcanelor neelectrice pentru insecte,
capcanelor electrice pentru insecte, produselor
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
dispozitivelor cu ultrasunete pentru îndepărtarea
țânțarilor, produselor cu ultrasunete pentru
respingerea animalelor dăunătoare, articolelor
pentru controlul dăunătorilor și paraziților
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2022 00931 (111)186927
(151) 08/02/2022
(732) ASOCIATIA ADFABER, STR.

VICTORIEI NR. 172A, JUDEȚUL
ILFOV, SAT DASCĂLU, COM.
DASCĂLU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Clubul de Tehnologie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale pentru copii, educație și instruire,
furnizarea educației, educație, furnizare de
cursuri educaţionale în materie de informatică.

───────

(210) M 2022 01031 (111)186879
(151) 10/02/2022
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 15, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sibianul iscusit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, aripioare de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, chiftele din pește, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne.

───────

(210) M 2022 01033 (111)186880
(151) 10/02/2022
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU, NR. 15, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dibaciul Sibian
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
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mai mare parte din carne, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
alimente refrigerate constând în principal din
pește, aripioare de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, calmar preparat,
carne de vită preparată, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar (bulgogi), carne
prajita de pui, carne preparată, carne prăjită de
pui, chiftele din pește, falafel, feluri de mâncare
preparate din carne.

───────

(210) M 2022 01084 (111)186877
(151) 11/02/2022
(732) SNACK-TRADE SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI KM. 1, JUD. IAȘI,
IAȘI, 118852, IAȘI, ROMANIA

(540)

NUT MASTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe oleaginoase, alune, migdale, fistic,
nuci caju, nuci braziliene, nuci, alune de
păsure, arahide, migdale, conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, unt, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2022 01089 (111)186905
(151) 11/02/2022
(732) NEMO EPG SRL, STR. IANI

BUZOIANI NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

audiotribe audiobooks
în limba română

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

(591) Culori revendicate:roz, portocaliu, roșu,
alb

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

9. Fișiere digitale (podcast), înregistrate și
descarcabile, podcast-uri descărcabile, aplicații
mobile educative, înregistrate și descarcabile,
aplicații software de calculator, înregistrate și
descarcabile, aplicatii mobile, înregistrate și
descarcabile, aplicatii software descarcabile,
software pentru dispozitive mobile, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
comerț electronic, platformă de software
înregistrată sau descărcabilă, cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic, colecții
de cărți în format audiobook, ebook și în format
electronic.
16. Materiale de instruire sau învățământ,
pliante (tipărituri), broșuri, reviste, almanahuri.
35. Servicii oferite de un magazin online
privind vânzarea cărților în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, servicii de
editare a cărților în format audiobook, ebook
și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, servicii de redactare
a cărților în format audiobook, ebook și în format
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electronic, colecții de cărți, reviste, almanahuri,
materiale de instruire sau învățământ, pliante,
broșuri, conducerea și administrarea afacerilor
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, servicii de vânzare
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, publicitate
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, festivaluri literare.
38. Transmitere de audiobook-uri pentru audiție,
servicii de comunicare pe internet a cărților în
format audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
servicii de comunicare prin mijloace electronice
a cărților în format audiobook, ebook și în format
electronic, colecții de cărți, reviste, almanahuri,
materiale de instruire sau învățământ, pliante,
broșuri, transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting.
41. Educație cu privire la cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
instruire cu privire la cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, servicii de
divertisment cu privire la cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
festivaluri literare, servicii de amuzament cu
privire la cărți în format audiobook, ebook
și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, recreerea
persoanelor în legătură cu cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
traducere cu privire la cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, productie de
prodcasturi, creare (redactare) de podcasturi,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.
42. Creare și menținere de site-uri web privind
festivaluri literare, vânzarea cărților în format

audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
dezvoltare de site-uri web privind festivaluri
literare, vânzarea cărților în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, festivaluri literare,
gazduire de podcasturi.

───────

(210) M 2022 01111 (111)186734
(151) 14/02/2022
(732) CLINICA BELLISSIMA SRL,

(540)

BELLISSIMA DENTALCLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, publicitate în
cinematografe, servicii de publicitate, publicitate
în reviste.
42. Cercetare în stomatologie, servicii de
laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de ortodonție, chirurgie plastică, chirurgie
estetică, chirurgie estetică și plastică, servicii
de radiografie, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie.

───────

STR. GRIGORE IONESCU,
NR.63, CAMERA 1,BL. T73,
SC. 2, ET. 4, AP. 42, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022128, ROMANIA
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(210) M 2022 01119 (111)187085
(151) 14/02/2022
(732) SC MAX SRL, STR. MINERULUI

NR. 2D, JUDEŢ CONSTANŢA,
MURFLATAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MAX

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 03.05.05
(591) Culori revendicate:roşu, maro,

portocaliu, galben, roz, bej, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, regruparea în avantajul terților
a materialelor de construcții (cu excepția
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod.
38. Servicii de telecomunicații, comunicare și
transmitere de mesaje prin internet.
39. Transport și depozitare materiale de
construcții.
42. Crearea și menținerea de site-uri web.

───────

(210) M 2022 01134 (111)186906
(151) 15/02/2022
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

SOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

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

1. Îndulcitori artificiali, anumiți aditivi utilizați în
industria alimentară.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, îndulcitori artificiali
adaptați pentru diabetici, îndulcitori dietetici de
uz medical, suplimente dietetice destinate să
suplimenteze o dietă normală sau să aibă
beneficii pentru sănătate, îndulcitori ai meselor,
alimente și băuturi dietetice, adaptate pentru uz
medical sau veterinar.
30. Îndulcitori din concentrate de fructe,
îndulcitori naturali sub formă de granule,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, arome altele decât uleiurile esențiale,
destinate îmbunătățirii gustului alimentelor,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
băuturi, preparate aromatice alimentare, esențe
pentru produse alimentare, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, arome alimentare,
golden syrup (sirop auriu), îndulcitori naturali.

───────

(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

GENIUS NUTRITION 
Thebest or nothing! 

iDROPS
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(210) M 2022 01200 (111)186907
(151) 17/02/2022
(732) EMOB DECOR SELECT SRL, STR.

CALEA BUCURESTI NR. 56, CAM.
1, SAT CIOLPANI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CIOLPANI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

EMobDecor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;
26.11.06; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier

capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
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rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de

expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor, paturi, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, tablouri de afișare, tablouri de
agățat chei, șipci pentru rame de tablouri, rame
din lemn pentru tablouri, rame pentru tablouri
și fotografii, baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, oglinzi imprimate, oglinzi decorative,
rame pentru oglinzi, oglinzi de perete, dulapuri
cu oglinzi, oglinzi pentru bărbierit, oglinzi
(sticlă argintată), oglinzi care se înclină, oglinzi
îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile).
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35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese
de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,

marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
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reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de târguri comerciale.

───────

(210) M 2022 01286 (111)187093
(151) 18/02/2022
(732) TRAVELHUBX S.R.L., STR. 1

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

(540)

Inspiring Travel Solutions
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software
descărcabile, software pentru planificare,
software pentru comunicarea de date, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software

DECEMBRIE1918, NR. 60, 
JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 
ROMANIA

promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
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pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare
și de stocare fără conținut, platforme de
software de calculator, platforme de software
colaborative (software), platforme de software
de calculator pentru rețele sociale, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software pentru
integrarea segmentelor de control, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii, servicii de turism,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, servicii specifice agențiilor de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism și
servicii de rezervări, servicii specifice agențiilor
de turism, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de

agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
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pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare

pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

(210) M 2022 01397 (111)186895
(151) 22/02/2022
(732) TOP RANGE, STR. VATRA

LUMINOASĂ NR. 108, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR.
GH. ȘINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CALIBRU 9

(531) Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.17;
27.05.01; 26.01.02; 26.01.06; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire, activități
sportive, servicii specifice poligoanelor de tir
sportiv.

───────
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(210) M 2022 01407 (111)186893
(151) 28/02/2022
(732) PUSZTAY ANDRAS JANOS,

(540)

transtelex

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie, administrare în materie
de activități de marketing, agenții de publicitate,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, compilare de statistici privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, căutare de
sponsorizare, cronică publicitară, dezvoltare de
concepte de marketing

───────

(210) M 2022 01424 (111)186816
(151) 23/02/2022
(732) IOAN SABĂU, STR. ULMULUI

NR.4, JUD. MARAMUREȘ, VIȘEU
DE SUS, 435700, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

APIPLUS Preparat apicol
din Munții Maramureșului

PRODUS ÎN ROMÂNIA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1019274 din data

12.07.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: Preparat apicol din
Munții Maramureșului PRODUS ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.18; 25.07.01;
25.07.08; 24.07.01; 24.07.23

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

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

30. Miere, lăptișor de marcă, propolis.
31. Polen de albine (brut), polen (materie primă),
polen de albine neprocesat.

───────

5. Suplimente alimentare pe bază de propolis,
propolis pentru uz farmaceutic, suplimente
alimentare pe bază de polen, lăptișor de matcă
pentru uz medical, lăptișor de matcă pentru uz
farmaceutic, polen de albine de uz farmaceutic,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor de
matcă.

BULEVARDUL 21 DECEMBRIE
1989, 17, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400105, CLUJ,
ROMANIA (740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU

CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 
430293,  ROMANIA
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REZERVELOR NR. 66B (PROV),
TARLA 76/1, PARCELA 4, ETAJ
4, AP. 80, SAT ROSU, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

KLINO car center

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.11.03

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

clase:
7. Aparat pentru spălare robotizată (mașini).
37. Servicii de spălătorie auto.

───────

(210) M 2022 01543 (111)186767
(151) 28/02/2022
(732) RGG INTERNET TECH SRL, STR.

TRANSILVANIEI NR. 22, SECTOR
1, BUCURESTI, 010798, ROMANIA

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

(540)

ARGUS CONTENT
MODERATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate si instrumente stiintifice, de
cercetare, navigatie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optica, cantarire,
masurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare si invatare, aparate si
instrumente pentru conducerea, distributia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distributiei sau utilizării energiei
electrice, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descarcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care functioneaza cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere si dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundari, masti pentru scufundari, dopuri de
urechi pentru scufundari, clesti de nas pentru
scufundari sau inot, manusi pentru scufundari,
aparate de respirat pentru inot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

(210) M 2022 01499 (111)186857
(151) 25/02/2022
(732) KLINO CENTER SRL, STRADA
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42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01545 (111)186791
(151) 28/02/2022
(732) PARTS FOR ALL S.R.L., CALEA

BUCOVINEI, NR. 69 BIS, BL. CFR,
SC. B, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
SUCEAVA, CÂMPULUNG
MOLDOVENESC, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

PARTS FOR ALL TOTUL
PENTRU PARCUL TĂU AUTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 18.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru

vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto 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 piese auto si accesorii, părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
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vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la la piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,

faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi
pentru bagaje fixate pe capotă, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
huse de scaune pentru automobile, huse
pentru schimbătoare de viteze, huse pentru
scaune de vehicule, huse detașabile (ajustabile)
pentru scaune de vehicule, insonorizant auto,
kit siguranţa auto, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare pentru
farurile mașinilor, ștergătoare de parbriz
pentru autovehicule, brațe pentru ștergătoare
de parbriz, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
ștergătoare de parbriz (piese pentru vehicule),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
apărătoare de noroi, jante pentru roți, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
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faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), prelate pentru
vehicule, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate adaptate pentru vehicule, apărătoare de
noroi, jante pentru roți, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
piese auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,

faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la piese auto si accesorii, părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
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faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,

faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
fierărie, mici articole de fierărie, covorașe
pentru autovehicule, preșuri și covorașe
auto, paravânturi (triere), paravânturi auto
dedicate, tăvițe pentru scaune adaptate pentru
vehicule, tăvițe portbagaj pentru autovehicule,
bare transversale portbagaj, suporturi pentru
remorcă, suporturi pentru biciclete (piese),
suporturi de portbagaj pentru capotă, suporturi
pentru schiuri pentru autovehicule, suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, suporturi exterioare
pentru bagaje pentru vehicule, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse pentru scaune de vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune
de vehicule, insonorizant auto, kit siguranţa
auto, ștergătoare de faruri, ștergătoare de
parbriz, ștergătoare pentru farurile mașinilor,
ștergătoare de parbriz pentru autovehicule,
brațe pentru ștergătoare de parbriz, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, lame pentru
ștergătoarele de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), prelate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate
adaptate pentru vehicule, apărătoare de noroi,
jante pentru roți, accesorii aerodinamice pentru
caroserii auto, servicii de agenții de import și
export.

───────
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(210) M 2022 01579 (111)186731
(151) 01/03/2022
(732) IOAN -VALERIU GUŞOI, STR.

TUZLA NR.9-27, BL.J, ET.1,
AP.J12, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Funktastika

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, servicii de disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizare şi planificare
de petreceri, consultanţă în materie de
planificare de evenimente, consultanţă în
materie de planificare de evenimente cu scop
cultural și educativ, furnizare de servicii de
divertisment în club, divertisment în timp real
şi servicii de divertisment muzical, realizare,
coordonare şi organizare de reprezentații
artistice, servicii de divertisment prestate de
artişti interpreţi, organizare de concerte în
direct susţinute de formaţii muzicale, organizare
de festivaluri culturale, servicii oferite de sală
de karaoke (divertisment), prezentarea de
reprezentaţii live, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
recreative.

───────

(210) M 2022 01584 (111)186809
(151) 01/03/2022
(732) KAZ PRO CREATIVE S.R.L., STR.

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

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

(540)

K.A.Z. Flori Fete și Băieți

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

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

35. Servicii de comerț (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse sub formă de cadouri şi coşuri
cadou, aranjamente florale, alte cadouri sau
produse cadou, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul unui
site web specializat sau platforme specializate
ori rețele sociale, astfel încât terții să le
cunoască şi să le achiziționeze comod, servicii
de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata
de flori și de aranjamente florale, servicii de
evidență a cadourilor, publicitate, marketing și
vânzare prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online, pe rețele de socializare sau prin
platforme media proprii sau terțe, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, prezentări audio/
video, promoții pentru aceste produse, furnizare
de informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori, servicii
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44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură), grădinărit, cultivarea
plantelor.

───────

(210) M 2022 01629 (111)186810
(151) 02/03/2022
(732) LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI, NR. 59, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. G. M.
ZAMFIRESCU NR. 46, BL. 22 A, AP.
11, CAM. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Românii sunt Norocoși
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate descărcabile, baze
de date computerizate înregistrate sau
descărcabile, conținut media înregistrat sau
descărcabil, benzi înregistrate descărcabile,
date înregistrate electronic, fișiere de date
înregistrate descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, aparate pentru înregistrări audio-
video, baze de date electronice înregistrate
pe suporturi informatice descărcabile, buletine
informative descărcabile, carduri de memorie
usb, broșuri electronice descărcabile, casete
preînregistrate, cărți audio, cărți digitale
pentru descărcare de pe internet, cărți
electronice, cărți înregistrate pe disc,
clipuri video preînregistrate, cd-i-uri pre-
înregistrate (compact discuri interactive),
discuri compacte video preînregistrate, dvd-
uri preinregistrate, filme descărcabile, filme
video înregistrate sau descărcabile, înregistrări
audio, medii descărcabile, publicații electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, reviste
electronice, publicații electronice interactive,
ziare electronice descărcabile, 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, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste, cărți electronice descărcabile, buletine

43. Furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, închirierea clădirilor
transportabile organizare de recepții pentru nunți
(spațiu), închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie închirierea corturilor, închirierea
aparatelor de iluminat, închirieri de mobilier.

de comunicare cu ajutorul blogurilor și vlogurilor,
organizarea de expoziții de flori sau cadouri
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
agentii de import-export cu produse de tipul celor
sus-menționate, realizare de târguri și expoziții
virtuale  online  cu  scop  comercial  sau
publicitar, servicii de  vânzare cu amănuntul de
echipamente   horticole,  servicii de vânzare cu
ridicata de echipamente horticole, servicii  de
vânzare cu ridicata în  legătură cu decorațiuni
festive,  servicii  de   vânzare   cu  amănuntul  în
egătură  cu  decorațiuni  festive, servicii oferite
de  lanț  de  magazine  şi  magazine  online,
aranjarea  vitrinelor  pentru magazine 
administrarea afacerilor  în sistem  de franciză,
servicii  de  franciză,  în  special  consultanță  și
asistență  în  înființarea  sau  operarea  de
afacere  în  sistem   de   franciză,   asistență   în
administrarea afacerilor în sistem defranciză.
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informative (electronice), software, aplicații
software descărcabile, software multimedia,
software mobil, programe de calculator
înregistrate sau descărcabile, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri
web, echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, agende electronice,
aparate și instrumente multimedia, cabluri
de semnal pentru it/av și telecomunicații,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date, table
electronice interactive whiteboard, terminale
multimedia, benzi audio preînregistrate, benzi
video preînregistrate, documente informatice în
format electronic, discuri video pre-înregistrate,
discuri (înregistrări audio), dvd-uri interactive,
înregistrări multimedia, înregistrări muzicale,
hărți electronice care pot fi descărcate, grafică
digitală (software descărcabil), fotografii digitale
descărcabile, fonturi descărcabile, fișiere digitale
(podcast), înregistrări video, înregistrări video
descărcabile, înregistrări sonore descărcabile,
publicații care pot fi descărcate, software pentru
conferințe, materiale înregistrate, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și pentru
jocuri și/sau concursuri interactive, informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
hardware pentru jocuri și jocuri de noroc,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, aplicații software descărcabile,
componente electronice pentru aparate de jocuri
de noroc.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie și carton, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
albume foto și albume pentru colecționari,
reviste generaliste (publicații periodice), reviste
(publicații periodice), cărți, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,

cartonașe informative tipărite, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, articole
de papetărie cu excepția mobilei și accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broșuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de știri (materiale tipărite), carnețele,
fișiere, jurnale și agende, materiale imprimate,
materiale educative și didactice, mașini de
birou, notesuri, publicații periodice, publicații
imprimate, publicații educative, publicații de
reclame tipărite, programe tipărite, materiale
pentru educație/învățământ, hârtie și carton,
materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, buletine de infomare în
domeniul jocurilor și jocurilor de noroc, reviste
în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
regulamente pentru jocuri (tipărite).
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
transmisie de emisiuni televizate, emisiuni
de știri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferințe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferință și videoconferință,
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furnizare de instalații de videoconferință,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
conferințe video prin satelit, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, emisiuni televizate, asigurarea
accesului la site-uri web cu jocuri de noroc si
cu alte jocuri pe internet, furnizarea de forumuri
online pentru comunicare în domeniul jocurilor
electronice, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și de
informații, asigurarea accesului la site-uri web cu
jocuri de noroc si cu alte jocuri pe internet.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, 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 sporturi, servicii
informative cu privire la filme video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, furnizare de știri referitoare la sport,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, închirieri de cărți, publicare de
cărți, închiriere de cărți audio, publicare de cărți
audio, publicare multimedia de cărți, editare de
cărți și recenzii, publicare de cărți și recenzii,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
publicare de cărți și periodice electronice online,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, servicii de rezervare
de bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație, divertisment și sport,
organizarea de concursuri televizate, organizare
de concursuri (divertisment), realizarea de
concursuri pe internet, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, audiție
pentru concursuri televizate de talente, audiții
pentru spectacole televizate cu jocuri, servicii
de jocuri online, organizare de jocuri și
competiții, furnizarea de jocuri de calculator
online interactive, servicii de jocuri video,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc
în scopuri de divertisment, servicii de jocuri
de noroc online de pe dispozitive mobile,
producție de emisiuni de televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs.

───────
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(210) M 2022 01650 (111)187063
(151) 03/03/2022
(732) FOUR MER PHARMA SRL, STR.

ALEEA BĂIȘOARA NR.13, SCARA
1, ETAJ 5, AP.23, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Best 4 Men Potent

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de creme.
5. Produse farmaceutice pentru stimularea
erecției, produse farmaceutice pentru tratarea
disfuncției erectile, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare cu
efect cosmetic.

───────

(210) M 2022 01670 (111)186928
(151) 04/03/2022
(732) EMPIRE MUSIC MANAGEMENT

SRL, STR.PUTUL LUI ZAMFIR,
NR.36, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Carla's Dreams

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 02.01.01;
02.01.23; 26.11.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 01679 (111)186908
(151) 06/03/2022
(732) IRIGARDEN SRL, STR.

VOINICILOR, NR. 39, BL. 51, ET.
6, AP. 22, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

IRIGARDEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalații automate de irigare, instalații
agricole pentru irigare, difuzoare de irigație
picătură cu picătură (accesorii pentru irigații),
duze de pulverizare pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, mașini de irigații pentru
agricultură, sisteme de irigație cu picătura,
instalații automate de irigare pentru grădină,
instalații automate de irigare pentru plante,
aparate de irigare de uz horticol, sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
instalații automate de irigare folosite la grădinărit,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
agricole, dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, mașini de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a terenurilor, instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
horticultură, mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, aspersoare
(instalații automate) pentru irigarea florilor și a
plantelor, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, dușuri de
grădină, dispozitive de iluminat pentru grădină,
aspersoare de grădină (automate), robinete de
golire (accesorii pentru instalații), robinete pentru
montarea conductelor, aspersoare automate
pentru terenurile de golf.
35. Regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
a furtunurilor cu picurare, caminelor de

vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, decoratiunilor luminoase de craciun,
sistemelor de filtrare, contoarelor de apa,
kiturilor de irigatii rezidentiale, semintelor si
ingrasaminte gazon (cu excepţia transportului
lor), permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizarea

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

450

de informații despre metode de vânzare,
furnizarea de informații despre vânzarea de
produse, administrare în materie de metode de
vânzare, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizare de consiliere cu privire la metode
și tehnici de vânzare, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comercial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit.
37. Servicii de irigare a terenului, construcții
civile privind irigațiile, instalare și întreținere
de sisteme de irigare, instalare și reparare
de dispozitive pentru irigații, instalare
de acoperișuri, instalare de plafoane,
izolarea acoperișului, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiș, restaurare
de acoperișuri, servicii de aplicare de acoperiri
protectoare pe suprafețele exterioare ale
clădirilor, servicii de construcții, instalare de
structuri temporare pentru expoziții comerciale,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), reparare și întreținere de unelte
de grădină, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
ascuțirea cuțitelor mașinilor de tuns iarba,
ascuțirea lamelor mașinilor de tuns iarba,
montare de țevărie, montarea izolației la țevi,
montare (instalare) de sisteme de depozitare,
punere de gazon sintetic, amenajarea spațiilor
comerciale, amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor pentru magazine, servicii
de amenajări peisagistice cu materiale inerte,
stivuirea pământului, reparații sau întreținere
de mașini și instrumente pentru cultivarea
pământului, instalare de ancore de pământ,
dinamitarea terenurilor, drenare de teren,
excavare de terenuri, construcție de terenuri
sportive, pregătirea terenului pentru construcții,
nivelarea terenurilor pentru construcții, lucrări de
inginerie civilă referitoare la terenurile agricole,
construcții de inginerie civilă pentru prevenirea
inundării terenului din cauza viiturilor, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală.

41. Consultanță în materie de formare, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii,
instrucțiuni acvatice orientate către ecologie,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
subiecte de ecologie, servicii educaționale legate
de conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, formare în domeniul
managementului, cursuri de formare avansată,
formare în domeniul relațiilor publice, servicii
de formare de personal, furnizare de cursuri
de formare, formare în domeniul tehnologiei
comunicațiilor, organizare de cursuri de formare,
organizare de sesiuni de formare, servicii
de instruire și formare, servicii de formare
în management, consultanță în materie de
formare, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, coordonare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de seminare online de
formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
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domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizarea de cursuri de grădinărit, prin
corespondență, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, instruire în domeniul
amenajărilor interioare, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren.
44. Servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial în
agricultură și horticultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ natural în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de consiliere
cu privire la selectarea gazonului, servicii de
consiliere cu privire la plantarea gazonului,
servicii de consiliere în materie de proiectare
a gazonului, furnizare de informații privind
identificarea plantelor și a florilor în scopuri
horticole, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, furnizare de informații despre
grădinărit, aranjamentul florilor, horticultură,
grădinărit și amenajare peisagistică, întreținere
de grădini, proiectare (design) de grădini,
amenajare peisagistică de grădini pentru terți,

servicii pentru îngrijirea grădinilor, plantarea
unei grădini cu copaci, servicii de amenajare
a grădinilor, însămânțare, cultivare de plante,
servicii de consiliere cu privire la proiectarea de
grădini, îngrijirea plantelor de ghiveci, servicii
de îngrijire de plante (servicii de horticultură),
plantare de specii de floră, grădinărit peisagistic,
consultanță în grădinărit, servicii de grădinărit,
design de grădină și peisagistic, consultanță
agricolă, consultanță în domeniul viticulturii,
consultanță referitoare la plantarea copacilor,
consultanță referitoare la cultivarea plantelor,
servicii de consultanță în sectorul agricol,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, servicii de consultanță cu privire
la culturile din horticultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură și horticultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, servicii agricole cu
privire la conservarea mediului, restaurare de
habitate forestiere, pulverizare aeriană sau la
sol de îngrășăminte și alte produse chimice
pentru agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în horticultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea îngrășămintelor artificiale
folosite în silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în horticultură, furnizare de informații
despre împrăștierea de îngrășăminte artificiale,
împrăștiere de îngrășăminte pe suprafețe,
pulverizare aeriană de îngrășăminte, informații
și consiliere cu privire la grădinărit, închiriere
de ustensile de grădină, servicii de tuns
iarba, servicii de tuns gazonul, furnizare de
informații despre închirierea de mașini de
tuns iarba, închiriere de echipamente de tuns
margini de gazon, închiriere de mașini de
tuns iarba, întreținerea gazonului, amplasare de
gazon, servicii de cultivare a gazonului natural,
amenajare peisajistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor.

───────
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(210) M 2022 01686 (111)186858
(151) 07/03/2022
(732) DIETMED - PRODUTOS

DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A.,
EDIFICIO VERDE - QUEIMADAS
- SERNADA, VISEU, P-3505-330,
PORTUGALIA

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

(540)

VENACTIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.
5. Substante dietetice de uz medical.

───────

(210) M 2022 01691 (111)186759
(151) 07/03/2022
(732) SEEDS OF KENOSIS DESIGN

S.R.L., STR. PRIVIGHETORII,
NR.2C, SAT CERNETEAZ, JUDEȚ
TIMIȘ, COMUNA GIARMATA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

KENOSIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
piele brută sau semiprelucrată, cufere (bagaje),
curele de bagaje cu încuietori, cutii din piele,
etuiuri pentru carduri de credit (portmonee), genți
de voiaj și de transport, borsete, genți, genți
de umăr, genți de plajă, genți cu rotile, genți
de umăr pentru copii, genți pentru cosmetice
(fără conținut), geamantane, ghiozdane, huse
de mobilă, din piele, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, mape pentru documente, portchei,
portmonee din piele, portofele, poșete, ranițe,
rucsacuri, serviete, săculeți din piele, serviete din
piele, tocuri din piele, valize.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri,
birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mese decorative, mese de toaletă, mese
cu piedestal, mobilier, mobilier de baie, mobilier
de bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din
lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine, coșuri pentru flori, din răchită, coșuri
împletite, coșuri decorative din lemn.
21. Cutii pentru pâine, cutii pentru picnic, coșuri
de uz casnic, coșuri împletite de uz casnic,
planșete de pâine, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, suporturi pentru tocătoare, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, tăvi de servit, tăvi
de uz casnic, tăvi (platouri de servit), tocătoare
din lemn pentru bucătărie.

───────
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(210) M 2022 01692 (111)186763
(151) 07/03/2022
(732) CLINICA VOCEA COPILĂRIEI

S.R.L., STR. CHIMIRULUI, NR.2,
CAMERA 1, JUDEȚ ILFOV,
DOMNEȘTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CLINICA VOCEA COPILARIEI

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 27.05.17;
27.05.19; 02.05.01; 26.11.13

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

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

───────

(210) M 2022 01698 (111)186803
(151) 07/03/2022
(732) PIERRE YVES CYRIL BURETTE-

NEGREA, STRADA PRINCIPALA
NR. 81, JUDEȚ MARAMUREȘ,
SIEU, 437320, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

KARPAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 01705 (111)186920
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 58, JUD.
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

Eturia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru căutarea de
date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (CRM), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
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de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software colaborative (software),
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), software
pentru integrarea segmentelor de control
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de

agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
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43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare

pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

(210) M 2022 01706 (111)186921
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., STR. 1

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

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

(540)

Together for
excellent journeys

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

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

pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PAAS) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
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calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii

de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
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internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

(210) M 2022 01707 (111)186918
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L, STR. 1

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

(540)

Eturia Design Your Holiday

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
03.13.01

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software
descărcabile, software pentru planificare,
software pentru comunicarea de date, software
interactiv pentru baze de date, software de
calculator pentru căutarea de date, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
pentru managementul relațiilor cu clienții (crm),
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software pentru administrarea de date și
fișiere și pentru baze de date, software care
permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software colaborative (software),

DECEMBRIE 1918, NR. 58, 
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platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru integrarea segmentelor de control
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire

de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.

───────
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(210) M 2022 01710 (111)186922
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., STR. 1

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

(540)

Deschide ochii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,

DECEMBRIE 1918, NR.58,
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activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare

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

───────
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(210) M 2022 01713 (111)186528
(151) 08/03/2022
(732) SC OPEX INTEGRATED

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

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

(540)

OPEX INTEGRATED
SERVICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 01715 (111)186919
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., STR. 1

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

(540)

Signature by Eturia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

DECEMBRIE 1918 NR. 58, 
JUD.NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, 
ROMANIA
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35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,

activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
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a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────

PRINCIPALĂ NR 57, CURTE, JUD.
GIURGIU, CĂRPENIȘU, 087086,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

Rinna Kanore
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Costume de baie pentru femei, costume
de baie, costume de baie întregi, costume
de baie (galanterie), costume de baie pentru
bărbați, costume de baie pentru copii, costume
de baie pentru bărbați și femei, costume

de baie întregi cu bureți pentru sutien, clini
pentru costume de baie (părți de articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri purtate de dansatori, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), costume de damă, costume
de gală, costume din piele, pantaloni colanți,
pantaloni scurți, pantaloni lungi, pantaloni
largi, pantaloni impermeabili, pantaloni sport,
pantaloni mulați, pantaloni de schi, pantaloni
de antrenament, pantaloni de ocazie, pantaloni
din piele, pantaloni de sport, pantaloni de
pijama, pantaloni de trening scurți, pantaloni
de trening cu bandă elastică, sacouri sport,
sacouri de gală, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri cu mânecă scurtă, topuri croșetate, topuri
(articole vestimentare), topuri cu spatele gol,
topuri (cămăși fără mâneci), corsete (lenjerie),
fuste-pantalon, fuste mini, fuste plisate, rochii
drepte, rochii de mireasă, rochii de bal, rochii
de plajă, rochii din piele, rochii lungi de seară,
cămăși de costum, cămăși cu nasturi, cămăși din
tricot, cămăși pentru costum, cămăși și furouri,
cămăși de noapte, cămăși din materiale țesute,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, camasi
cu maneca lunga, cămăși din catifea reiată,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși care
se poartă fără cravată, rochii și cămăși de
damă pentru plajă, cămăși de tip hawaian cu
nasturi în față, corsete (lenjerie intimă), lenjerie
intimă tricotată, combinezoane (lenjerie intimă),
lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă pentru
bărbați, pulovere, pulovere groase, pulovere fără
mâneci, pulovere cu glugă, pulovere tip polo,
pulovere din molton, pulovere cu mânecă lungă,
pulovere cu guler înalt, pulovere cu guler rotund,
pulovere cu guler pe gât, pulovere cu gât în
formă de v, veste, veste de piele, veste cu
umplutură de puf, jachete, mantouri, pantaloni
și veste pentru femei și bărbați, pălării, căciuli
tricotate, căciuli cu ciucuri, maiouri, maiouri
de corp, bustiere, geci, geci din piele, geci
de puf, geci cu mâneci, geci fără mâneci,
balerini (încălțăminte), cauciucuri (încălțăminte),
încălțăminte de stradă, încălțăminte de sport,
încălțăminte de plajă, încălțăminte pentru femei,
articole de încălțăminte, balerini (încălțăminte
de damă), încălțăminte, nu pentru sport,
încălțăminte cu închidere cu arici, articole de
încălțăminte pentru plajă, pantofi cu toc înalt,
pantofi cu tocuri mascate, cizme.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 01717                   (111)186736
(151) 08/03/2022
(732) MARIANA EUGENIA MATEI, STR
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(210) M 2022 01720 (111)186756
(151) 08/03/2022
(732) ZAREA SA, B-DUL BUCURESTII

NOI, NR.176, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PIC-POC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape (băuturi),
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, aperitive,
băuturi alcoolice distilate pe bază de grâne,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
brandy, rachiu, cidru, cocktail-uri, digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, gin,

mied, lichioruri, perry, rom, spirtoase (băuturi)
vodcă, whisky, vinuri, vinuri spumante.

───────

(210) M 2022 01722 (111)186758
(151) 08/03/2022
(732) SUFRO COMPANY SRL,

BULEVARDUL ELISABETA NR.2B,
ZONA POARTA 1, ET.1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Nazzar Turkish Restaurant

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
26.01.24; 29.01.06; 29.01.08

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────
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(210) M 2022 01741 (111)187015
(151) 09/03/2022
(732) SKINDERMA 2014 SRL, SAT

CORUNCA, NR. 373 N1, JUDEŢ
MUREŞ, COMUNA CORUNCA,
MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, APT.1, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SKINDERMA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.02

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 01771 (111)186761
(151) 10/03/2022
(732) SC INSTAL-DAC SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 2,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

NEXTTERM

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, instalații de încălzire
cu apă caldă, cazane electrice, încălzitoare
de apă, acumulatoare de căldură, aparate de
încălzire a aerului, șemineuri, sobe, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
(încălzire), radiatoare electrice, radiatoare de
încălzire centrală, corpuri de incalzire, calorifere,
pompe de căldură.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor :
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, instalații de încălzire
cu apă caldă, cazane electrice, încălzitoare
de apă, acumulatoare de căldură, aparate de
încălzire a aerului, semineuri, sobe, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
(încălzire), radiatoare electrice, radiatoare de
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încălzire centrală, corpuri de încălzire, calorifere,
pompe de căldură, din producţie proprie şi
a unor terţi (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, operaţiuni de import-export.

───────

(210) M 2022 01800 (111)186929
(151) 11/03/2022
(732) SC COMPOST PLUS SRL, STR.

VISELOR NR. 1, VILA 62, SAT
BALOTEȘTI, JUDEȚ ILFOV,
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Compos+Plus

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 29.01.03;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură sau silvicultură,
îngrășăminte și fertilizatori naturali și sintetici,
compoziții nutritive pentru plante, agenți
de reglare a creșterii plantelor, compoziții
destinate utilizării în agricultură, horticultură sau
silvicultură care conțin oricare dintre produsele
menționate anterior, îngrășăminte granulare
și lichide, substanțe nutritive pentru plante,
substanțe de reglare a creșterii plantelor și
compoziții de furaje foliare, îngrășăminte cu
eliberare lentă, susținută sau întârziată și
compoziții nutritive sau de reglare a creșterii
plantelor, turbă și produse de substituție
a turbei, agenți naturali și sintetici pentru
creșterea plantelor, pansamente, tonice și agenți
și compoziții pentru combaterea mușchiului,
toate pentru plante de ghiveci, gazon, pășuni

și peluze, agenți de condiționare a solului,
composturi, composturi pe bază de nisip,
composturi pe bază de scoarță, produse de
origine vegetală, animală sau municipală, toate
destinate utilizării ca composturi, turbă sau
produse de substituție a turbei care conțin
erbicide, pesticide, paraziticide, fungicide sau
ovicide, nisip pentru gazon, cu conținut de
îngrășăminte, preparate și compoziții biologice și
bacteriene pentru sprijinirea sau îmbunătățirea
creșterii ierbii, a gazonului, a plantelor, a
arbuștilor, a fructelor moi sau a copacilor.
35. Consultanță în afaceri, marketing online și
offline, lucrări de birou, servicii de vânzare
online cu ridicata în legătură produse horticole,
agricole, silvice, inclusiv compost, servicii de
vânzare online cu amănuntul în legătură cu
produse horticole, agricole, silvice, inclusiv
compost, servicii de vânzare offline cu ridicata
în legătură cu produse horticole, agricole, silvice,
inclusiv compost, servicii de vânzare offline cu
amănuntul în legătură cu produse horticole,
agricole, silvice, inclusiv compost.

───────

(210) M 2022 01820 (111)186842
(151) 14/03/2022
(732) WOOLICIOUS SRL, ȘOS.

PETRICANI NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Woolicious
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, articole textile imprimate individuale,
articole textile la bucată pentru producția
confecțiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea cuverturilor de pat, articole textile
la bucată pentru confecționarea draperiilor,
articole textile la bucată pentru scopuri de
mobilare, articole textile la bucată pentru
confecționarea îmbrăcăminții, căptușeli textile
pentru îmbrăcăminte, țesături de lână, țesături
pentru lenjerie, materiale având la bază lână
filată (țesături), materiale combinate pe bază
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de lână, materiale din lână, pături de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
din amestec de lână și bumbac, țesături
din amestec de cânepă și lână, țesături
tricotate din fire de lână, țesături din lână
folosite la fabricarea costumelor, țesături pentru
decorațiuni interioare, decorațiuni de perete,
lenjerie de pat și pături, huse pentru mobilă,
produse textile pentru bucătărie și masă,
materiale textile pentru baie, etichete din material
textil, etichete din material textil de cusut pe
îmbrăcăminte, etichete textile, articole nețesute
(textile), tul pentru croitorie, tricot (materiale
textile), tul, țesături pentru mobilier și tapițerii,
țesături pentru îmbrăcăminte, țesături pentru
perdele, țesături industriale, țesături din fibre
sintetice, produse din material textil la bucată,
produse din materiale textile de uz casnic,
prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acestora, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte din lână,
pălării din lână, șosete de lână, flanele de lână,
colanți de lână, botoșei (încălțăminte din lână
pentru bebeluși), berete din lână, lenjerie intimă
și de noapte, șosete.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, jucării, jocuri și articole de joacă, păpuși
din material textil, jucării de pluș, jucării de
pluș cu păturică de consolare, articole de
îmbrăcăminte pentru jucării, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri și
pomi de Crăciun artificiali, panglici decorative
(articole pentru petrecere), decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, jucării fantezie pentru
petreceri.

───────

(210) M 2022 01821 (111)187058
(151) 14/03/2022
(732) VICTOR GROSU, STR. ELENA

CARAGIANI NR. 27, BL. XII E,
SC. 1, ET. 2, AP. 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

idbs INTERIOR DESIGN
BUSINESS SCHOOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14;
27.05.17

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

41. Servicii de educație și instruire cu
privire la design, servicii de educație și
instruire cu privire la designul interior și/
sau exterior, formare în domeniul designului
(instruire), organizare de cursuri de pregătire
în domeniul designului, servicii de educație și
instruire în domeniul arhitecturii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea și susținerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizarea de cursuri prin
corespondență, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de expoziţii
de design și arhitectură în scopuri culturale
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sau educaţionale, scrierea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicare
multimedia, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, servicii de scriere
pentru bloguri și vloguri.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de planificare arhitecturală
şi urbană, servicii de design arhitectural,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de consultanță în materie
de design interior, design de arte grafice,
proiectarea ambalajelor, design de costume,
design de decoruri pentru spectacole, servicii de
design de logo-uri, design de site-uri web, design
de mobilier, servicii de design de materiale
textile pentru mobilier, design de ambalaje,
consultanță privind designul ambalajelor, servicii
de design privind vitrinele magazinelor, furnizare
de acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, crearea
și menținerea site-urilor web, platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(SaaS).

───────

(210) M 2022 01822 (111)186757
(151) 14/03/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

TOTTI CAFFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.13

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea
reîncărcabile, percolatoare electrice de cafea,
aparate pentru prăjit cafea, mașini electrice
de cafea espresso, ibrice de cafea electrice,
fără fir, capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, mașini electrice de făcut
cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
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altele decât uleiurile esențiale, uleiuri de cafea,
doze de cafea umplute, arome de cafea, cafea
cu gheață, extracte de cafea, cafea cu lapte,
înlocuitori de cafea, capsule de cafea, umplute,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea măcinate, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, altele decât
uleiurile esențiale, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, publicitate, organizarea,
gestionarea şi monitorizarea programelor de
stimulare, recompensare, loializare şi fidelizare
a clienţilor, servicii de fidelizare şi loializare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
şi/ sau publicitare, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate şi fidelitate, servicii
de carduri de fidelitate (promovare), servicii
de carduri de loialitate, organizare, gestionare
şi monitorizare a programelor de stimulare
a vânzărilor, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării produselor şi serviciilor, organizarea
şi administrarea unui program de promovare a
produselor şi serviciilor ce permite participanţilor
ca, prin intermediul unui card, să obţină
puncte refolosibile, reduceri la preţul bunurilor şi
serviciilor, ori servicii îmbunătăţite, organizarea

de campanii publicitare şi de promovare, pentru
terţi, campanii de marketing, organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promovării
produselor şi serviciilor, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, cercetări pentru afaceri, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, servicii de
agenții de import-export, servicii de agenţii
de informaţii comerciale, servicii de agenţii
de publicitate, analiza preţului de cost,
difuzare de anunţuri şi materiale publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
servicii pentru compararea preţurilor, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate

───────
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(210) M 2022 01826 (111)186884
(151) 14/03/2022
(732) OANA- ALEXANDRA- MIRUNA

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

(540)

MONOTON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte

pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri
de dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă, ghete,
cizme, cizme pentru sporturi, pantofi pentru
gimnastică, cizmuliţe, cizme din dantelă,
sandale, pantofi, bocanci de schi, papuci,
ghete/ şoşoni, pantofi de sport, bandane,
baticuri, bentițe pentru cap, berete, bonete,
fesuri, eșarfe pentru cap, pălării, sepci (articole
de îmbrăcăminte), saluri de pus pe cap,
turbane, văluri (îmbrăcăminte), voalete, eșarfe,
fulare (eșarfe pentru gât), curele (accesorii
vestimentare), borsete, genți, genți de umăr,
genți de plajă, genți cu rotile, genți de
umăr pentru copii, genți pentru cosmetice
(fără conținut), ghiozdane, portchei, portmonee,
portofele, poșete, rucsacuri, serviete, valize,
ceasuri, bijuterii şi pietre preţioase şi semi-
preţioase, obiecte de design interior, decoratiuni,
tablouri, obiecte de mobilier, obiecte de uz
caznic, suporturi de uz caznic, căni, produse
de papetărie, felicitări, cărți poştale, calendare,
carnete, agende, hârtie plantabilă, semne de
carte, stickere, jucării, din producţie proprie
şi a unor terţi, (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, organizare de târguri comerciale,

MONORANU, STR. G-RAL
EREMIA GRIGORESCU NR.1,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA
PAUL- ALEXANDRU MONORANU,
STR. G-RAL EREMIA
GRIGORESCU NR.1, ET.1, AP.7,
JUDETUL TIMIS, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
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servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.

───────

(210) M 2022 01839 (111)186862
(151) 15/03/2022
(732) ANCA FLORESCU, STR. DOINEI,

NR. 60A, AP. 6, JUD. ILFOV, COM.
DOBROEŞTI, FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Fionna Livrăm
bucurie cu o lenjerie!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
01.01.01; 01.07.12

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul si cu
ridicata in legătură cu produse destinate
amenajării locuinței precum: bijuterii, obiecte
decorative, obiecte de ingrijire personala,
accesorii vestimentare, obiecte utilizate in
dormitor, baie si bucătărie, lenjerii de pat, perne
si pilote, paturi, cuverturi, huse de pat, articole
vestimentare, prosoape, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice de igienă și frumusețe
pentru oameni, instrumente pentru prepararea
alimentelor, cuțite de bucătărie și instrumente
de tăiat, tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,

ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
(din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic).

───────

(210) M 2022 01857 (111)186892
(151) 15/03/2022
(732) HIRSH IMOBILIARE SRL, STR.

AVIONULUI 26, BIROUL B, ETAJ
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HOUSE HUNTERS
Vânătorii De Case

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 26.01.03;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2022 01859 (111)186885
(151) 15/03/2022
(732) SC ROMCHIM SRL, STR.

CÂMPULUI NR. 18, JUDEȚ
MUREȘ, TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

MAXIL

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

5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, dezinfectanți de uz medical,
produse dezinfectante de uz menajer, detergenţi
pentru scopuri medicale, antiseptice, biocide,
virucide

───────

(210) M 2022 01860 (111)187011
(151) 01/04/2022
(732) BIO LIDER TRADING SRL, STR.

POSTEI, 4, JUDEȚ IALOMIȚA,
JILAVELE, 927155, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

(540)

FitoLider Viitorul sună Bio

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

clase:
5. Produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, acaricide, acaricide de uz agricol,
acaricide de uz casnic, acaricide de uz
industrial, agent chimic care ucide sporii, agenți
fungicizi, agenți pentru combaterea ciupercii
de putregai uscat, algicide, algicide acvatice,
algicide de uz agricol, algicide pentru bazine
de înot, antihipertensive, arahnicide, otrăvuri
bacteriene, batoane pentru fumigație folosite ca
dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate împotriva
dăunătorilor, bețișoare anti-țânțari, bețișoare
fumigante, bile de naftalină, biocide, biocide
naturale, biocide sintetice, biopesticide agricole,
biopesticide de uz casnic, blocuri din lemn
de camfor pentru îndepărtarea moliilor, brățări
impregnate cu produse pentru respingerea
insectelor, brățări vândute preumplute cu
preparate insectifuge, carbonil (antiparazitar),
erbicide, erbicide biologice, erbicide de
uz agricol, erbicide pentru iazuri, erbicide
pentru medii acvatice, erbicide utilizate de
uz casnic, fumiganți, fungicide, fungicide
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biologice, fungicide de uz agricol, fungicide
de uz domestic, fungicide de uz horticol,
fungicide de uz medical, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, hârtie cu insecticid
contra moliilor, insecticide, insecticide de
uz agricol, insecticide de uz domestic,
insectifuge, produse pentru distrugerea larvelor,
larvicide, moluscocide, loțiune anti-muște,
produse chimice pentru tratarea mălurăei,
nematicide, otravă pentru șobolani, otrăvuri,
ovicide, paraziticide, pastile insectifuge de uz
personal (portabile), pesticid pentru nematode,
pesticide agricole, pesticide de uz casnic,
pesticide pentru horticultură, plasturi anti-
țânțari pentru bebeluși, prafuri antipurici
pentru animale, preparate antiparazitare din
surse chimice, preparate antiparazitare pentru
animale de companie, preparate antiparazitare
provenind din plante, preparate chimice
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
plantele cerealiere, preparate pentru a
împiedica animalele să roadă sau să muște,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru distrugerea limacșilor, preparate pentru
distrugerea păduchilor (pediculicide), preparate
pentru exterminarea puricilor, preparate pentru
fumigația solului, preparate pentru omorârea
țânțarilor, care se aplică pe plasele de
țânțari, preparate pentru omorât muște,
preparate pentru prevenirea formării de
alge în apă, preparate pentru împiedicarea
înmulțirii larvelor, preparate pentru îndepărtarea
algelor, produse care se aplică pe piele
pentru respingerea țânțarilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse chimice
pentru tratarea manei, produse contra moliilor,
produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, produse pentru a alunga
păsările, produse pentru distrugerea verminei,
produse pentru eliminarea buruienilor în medii
acvatice, produse pentru eliminarea mușchiului,
produse pentru eliminarea planariilor, produse
pentru îndepărtarea animalelor, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
pentru spălarea câinilor (insecticide), produse
pentru spălarea vitelor (insecticide), produse
repelente de țânțari, protecții solare antimeduze,
pudre pentru eliminarea puricilor, regulatori de
creștere a insectelor, repelenți contra rechinilor,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,
repelenți pentru ectoparaziți, rodenticide,

soluții insecticide pentru spălături veterinare,
soluții insecticide și fungicide pentru oi,
spirale antițânțari, spray antiinsecte, spray-
uri împotriva puricilor, produse sterilizante
pentru soluri, stricnină (otravă), substanțe
antimucegai, substanțe care atrag insectele,
substanțe chimice pentru silvicultură (fungicide),
șampoane insecticide pentru animale,
șampoane pediculicide, șervețele impregnate cu
produse pentru respingerea insectelor, produse
chimice pentru distrugerea șoarecilor, substanţe
repulsive împotriva ţânţarilor destinate a fi
aplicate pe piele, substanțe chimice pentru
silvicultură (erbicide), substanțe chimice pentru
silvicultură (insecticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (paraziticide), substanțe
repelente pentru viermi folosite pentru gazon sau
iarbă, substanțe rășinoase insectifuge, tablete
de camfor insectifuge, uleiuri împotriva muștelor
de cal (hippobosca equina), vermicide, produse
pentru distrugerea verminăei, produse chimice
pentru tratarea bolilor viței de vie, zgărzi anti-
purici, zgărzi antiparazitare pentru animale,
zgărzi antipurici pentru animale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul, cu ridicata
şi prin rețele informatice mondiale (internet)
de produse fitosanitare, îngrășăminte pentru
pământ, produse ecologice.

───────
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(210) M 2022 01886 (111)186881
(151) 16/03/2022
(732) IPERCOMP EXIM SRL, STR.

TRAIAN VUIA NR. 97, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400396,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PI TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRANCUSI NR. 73-79
A, ET. 2, AP. 205, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400458, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DEPOZITUL de ACCESORII
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1018791/06.07.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"DEPOZITUL de ACCESORII" .

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate si marketing, administrarea
afacerilor, servicii de comert online cu piese auto
si accesorii autovehicule.

───────

(210) M 2022 01888 (111)186742
(151) 16/03/2022
(732) VASTINT ROMANIA SRL, SPLAIUL

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

(540)

NEW TALES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Fluturaşi publicitari (tipărituri), materiale
tipărite.
35. Închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, postarea de afişe
publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
proiectarea de materiale publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, cercetare de marketing,
marketing, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicarea
de texte publicitare, inchirierea de material
publicitar, promovarea vânzarilor pentru terţi,
inchirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri).
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
inchirierea birourilor pentru conlucrare,

UNIRII NR. 165, TN OFFICES 1,
ET. 1, BUCUREST, SECTOR 3,
030133, ROMANIA
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inchirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar.
41. Organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea facilităţilor de
recreere, oganizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).
42. Amenajare / design interior.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea,
inchirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
45. Servicii de pază.

───────

(210) M 2022 01889 (111)186741
(151) 16/03/2022
(732) VASTINT ROMANIA SRL, SPLAIUL

UNIRII NR.165, TN OFFICES 1,
ET.1, SECTOR 3, BUCURESTI,
030133, ROMANIA

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

(540)

NEW TALES WITH
FOOD AND FRIENDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 02.01.23

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

16. Fluturaşi publicitari (tiparituri), materiale
tipărite.
35. Închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, postarea de afişe

publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), producţia de clipuri
publicitare, servicii de intermediere comercială,
proiectarea de materiale publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, cercetare de marketing,
marketing, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicarea
de texte publicitare, inchirierea de material
publicitar, promovarea vânzarilor pentru terţi,
inchirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri).
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
inchirierea birourilor pentru conlucrare,
inchirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar.
41. Organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea facilităţilor de
recreere, oganizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).
42. Amenajare / design interior.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea,
inchirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).
45. Servicii de pază.

───────

LUPULUI NR. 1, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

INOVA a+
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de control
și autentificare a calității.

───────

(210) M 2022 01941 (111)186740
(151) 18/03/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA
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(210) M 2022 01963 (111)186930
(151) 18/03/2022
(732) FLORIN-CRISTIAN CÎMPEANU,

ȘOSEAUA COLENTINA NR. 1, BL.
34, SC. 1, ET. 1, AP. 6, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
MIHAI ZĂRAFU, STR. POIANA
CU ALUNI NR. 3, BL. 10, SC.
1, ET. 5, AP. 21, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

e-kebap
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei nr.
1019623/14.07.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “kebap”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii oferite de restaurant, servicii de bar,
restaurant, fast-food, shaormerie, cafenea,
catering, lounge, self-service restaurant, snack-
bar, rotiserie, berărie, servicii de bucătar
personal, consiliere în domeniul culinar,
consultații privind rețetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi
a băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2022 01989 (111)187005
(151) 21/03/2022
(732) CRISTIAN PASARICA, STR.

CALUGARENI NR. 238, JUDEȚ
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

LIVERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 26.11.02

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

3. Uleiuri esențiale, aromatizanti (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale și extracte aromatice,
apă florală, lumânări de masaj de uz cosmetic,
săpunuri și geluri, produse pentru buze
(nemedicinale), preparate pentru baie și duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale).
4. Lumânări.
5. Preparate pentru baie de uz medical, siropuri
de uz farmaceutic.
31. Plante uscate, plante proaspete, plante
naturale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu obiecte de îngrijire personală,
obiecte utilizate în baie, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
lumânări, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru igienă, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
uleiuri esențiale, aromatizanți (uleiuri esențiale),
uleiuri esențiale și extracte aromatice apă florală,
lumânări de masaj de uz cosmetic, săpunuri
și geluri, produse pentru buze (nemedicinale),
preparate pentru baie și duș, uleiuri de baie și
duș (nemedicinale), preparate pentru baie de
uz medical, siropuri de uz farmaceutic, plante
uscate, plante proaspete, plante naturale.

───────
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(210) M 2022 01992 (111)186728
(151) 21/03/2022
(732) HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE S.R.L., B-DUL
BUCUREŞTII NOI, NR. 25A,
SPAȚIU DE BIROURI ET. 1 ȘI
BIROURILE A202 - A207, ET.
2, IMOBIL P+3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

telemedica by htss.
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei nr.
1019645/14.07.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: “telemedica”.

(531) Clasificare Viena: 24.17.09; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Software, software gratuit, aplicații software
descărcabile, software utilitar, software
educational, software adaptabil, software
industrial, software multimedia, software
interactiv, software integrat, platforme de
software colaborative (software), software
de compilare, software de comunicații,
software video interactiv, software de
decodare, software de securitate, software
pentru computere, programe de calculator
(software descărcabil), aplicații software
pentru calculator, descărcabile, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, componente
hardware pentru calculator, microprocesoare,
modemuri, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, dispozitive periferice
pentru calculator, tastaturi pentru calculatoare,
interfețe audio pentru calculatoare, calculatoare,

35. Servicii de intermediere comercială în
legătură cu relaționarea dintre diferiți

echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare a
datelor și alte suporturi de înregistrare
digitale, roboți telefonici, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, interfețe pentru
calculatoare, receptoare audio și video, brățări
inteligente (instrumente de măsurare), huse
pentru telefoanele inteligente, huse pentru
calculatoarele tabletă, aparate de procesare
a datelor, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medicale, asistenți personali
digitali (apd), unități de disc pentru calculatoare,
fișiere de muzică descărcabile, fișiere de
imagini descărcabile, dvd playere, pixuri
electronice (unități de afișare vizuală), agende
electronice, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, ecrane
fluorescente, kituri hands-free (mâini libere)
pentru telefoane, carduri cu circuite integrate
(carduri inteligente)/carduri inteligente (carduri
cu circuite integrate), terminale interactive cu
ecran tactil, dispozitive de intercomunicare,
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri
video, microfoane, telefoane mobile/celulare/
telefoane celulare, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, casetofoane
portabile, calculatoare tip tableta, receptoare
de telefon, aparate de telefon, calculatoare
client subțire (thin client), ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
calculatoare purtabile, aparate şi instrumente
utilizate în ştiinţă, de cercetare, nautică, de
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuală, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare (monitorizare), detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare.
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profesioniști și clienți, servicii de intermediere
comercială, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, gestionare
informatizată de fișe și dosare medicale,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, prelucrare de date,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, marketing
destinat unui anumit scop, marketing în
cadrul publicării de software, actualizare
și întreținere de date din baze de date
informatice, actualizare și administrare de
informații în registre, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, publicitate.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software pentru calculatoare,
software ca serviciu (saas), servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de
software, consultanță în domeniul software-
ului ca serviciu (saas), instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
platformă ca serviciu (paas) – oferirea
de platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de programe informatice,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, servicii informatice de analiză
de date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, consultanță
cu privire la securitatea pe internet, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare și elaborare de programe de
calculator pentru procesarea datelor, creare de
platforme informatice pentru terți, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru

dezvoltarea de software online nedescărcabil,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, proiectare și
dezvoltare de sisteme de afișare a datelor,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
de programe de prelucrare a datelor, punere
la dispoziție temporară de software informatic
nedescărcabil, creare si dezvoltare de programe
pentru prelucrarea de date, servicii de transfer
de date, cercetare în domeniul tehnologiei
pentru procesarea datelor, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, proiectare de baze de
date, furnizare de software nedescărcabil online,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, programare de aplicații multimedia,
creare de site-uri pe internet, elaborare și
actualizare de software informatic, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, analiza sistemelor informatice,
analize computerizate, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, creare și
actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, programare pentru calculatoare
pentru stocarea de date, dezvoltare de programe
de calculator, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, dezvoltare de
software de calculator pentru terți, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă de la
terți, proiectare, creare și programare de pagini
web, proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrarea si gestiunea datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, proiectare și dezvoltare de aparate
de prelucrare a datelor, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, creare și
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dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), design si proiectare de site-
uri web, întreținere de site-uri web, creare și
design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, închiriere de spații de stocare pentru
site-uri web, găzduire de spații de stocare pentru
site-uri web, servicii de testare a gradului de
încărcare a site-urilor web, furnizare de alerte
privind accesul copiilor la site-uri web și conținut
online, furnizare de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site, analize industriale, servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea.

───────

S.R.L., STR. TRIFESTI NR.5A,
PARTER, BIROU 2, CAMERA
3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

NP NORTH POINT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcţii de clădiri, reparaţii,
servicii de instalaţii, furnizarea de informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii

electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, construcție de proprietăți
industriale, realizarea de construcții cu caracter
industrial, supervizarea şi conducerea lucrărilor
de construcţii, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale.

───────

(210) M 2022 02029 (111)186793
(151) 22/03/2022
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI,

NR 6, JUDEȚ SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

NATUROS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.13; 02.01.23; 24.13.17; 29.01.01;
29.01.08

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

clase:
29. Amestecuri de snack-uri constând din fructe
deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, gustări pe bază de alune, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de brânză, gustări pe bază de

(210) M 2022 02012 (111)186760
(151) 21/03/2022
(732) NORTH POINT DEVELOPMENT
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fructe uscate, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de nucă de cocos, gustări pe
bază de fructe cu coajă lemnoasă, chips-uri de
cartofi, gustări (snack foods) pe bază de fructe,
legume, brânză, carne, nuci, nuci preparate,
seminţe comestibile, gustari din cartofi fabricate
prin procedee de extrudare si peletizare si
prin alte procedee de productie, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, conserve de
carne, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături.
30. Orez expandat, gustări preparate conținând
în principal cereale expandate, bulete de brânză
expandate (snacksuri de porumb), gustări din
porumb expandat cu gust de brânză, gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), snacks-uri
crocante, biluțe de brânză (snackuri), snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, produse snacks preparate pe bază
de porumb, snack-uri preparate din făină de
cartofi, pufuleți de brânză, batoane de cereale
și batoane energizante, cereale, cereale pentru
micul dejun, terci și griș, gustări din tortilla,
gustări din porumb, sosuri pentru gustări, gustări
extrudate care conțin porumb, gustări rapide
preparate cu grâu, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de orez, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări tip
prăjitură din orez, gustări pe bază de cereale,
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări pe bază de müsli, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustări alimentare
cu cereale cu gust de brânză, gustări sărate
gata de mâncat, preparate din griș de porumb
format prin extruziune, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), gustări din
tapiocă, manioca, orez, porumb, grâu sau alte
cereale produse prin procedee de extrudare sau
peletizare pentru gustări, biscuiti sarati si covrigi
sarati, batoane de musli constând predominant
din nuci, fructe uscate, grăunţe de cereale
prelucrate.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi

de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a următoarelor produse: amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază de
brânză, gustări pe bază de fructe uscate, gustări
pe bază de fructe confiate, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, chips-uri de cartofi, gustări
(snack foods) pe bază de fructe, legume, brânză,
carne, nuci, nuci preparate, seminţe comestibile,
gustari din cartofi fabricate prin procedee de
extrudare si peletizare si prin alte procedee
de productie, carne și produse din carne,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, conserve de carne, conserve de
fructe, conserve de legume, conserve și
murături, orez expandat, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare fabricate din porumb sub
formă expandată, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
snacks-uri crocante, biluțe de brânză (snackuri),
snacksuri din grâu extrudat, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, produse snacks preparate
pe bază de porumb, snack-uri preparate din
făină de cartofi, pufuleți de brânză, batoane de
cereale și batoane energizante, cereale, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, gustări din
tortilla, gustări din porumb, sosuri pentru gustări,
gustări extrudate care conțin porumb, gustări
rapide preparate cu grâu, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de orez, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate
din musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări tip prăjitură din orez, gustări pe bază
de cereale, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări pe bază de müsli, gustări
alimentare din porumb sub formă de inele,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
gustări din tapiocă, manioca, orez, porumb,
grâu sau alte cereale produse prin procedee de
extrudare sau peletizare pentru gustări, biscuiti
sarati si covrigi sarati, batoane de musli constând
predominant din nuci, fructe uscate, grăunţe de
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cereale prelucrate, pentru a permite clientilor sa
le vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2022 02031 (111)186955
(151) 22/03/2022
(732) SC STONE DECO STYLE, SOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI 70B,
JUDEȚ ILFOV, CIOLPANI, 077050,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Piatra Decorativa Basel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Piatra artificiala.

───────

LILIACULUI NR. 12, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.10;
02.03.02; 26.11.01; 29.01.03; 29.01.08

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

clase:
44. Servicii oferite de clinici dentare, servicii de
stomatologie, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și centre medicale, servicii
de stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de chirurgie orală,
consultații stomatologice, anestezie dentară,
asistență stomatologică, furnizare de informații
despre stomatologie, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de albire
a dinților, servicii de consiliere în materie
de instrumente stomatologice, servicii de
curățare a dinților, servicii de igienă dentară,
servicii de ortodonție, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii
de radiologie şi imagistica dentară, servicii
de protetică dentară, servicii de pedodonţie,
servicii de chirurgie dento-alveolară, servicii de
scanare intraorală 3shape, servicii de modelare
digitală a zambetului prin tehnologia smile
design, închiriere de instrumente stomatologice,
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, consultanță profesională în materie de
îngrijire a sănătății, controale medicale, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, management de servicii
de asistență medicală, monitorizarea pacienților,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, consiliere medicală, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații despre servicii de
asistență medicală, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, furnizare
de tratament medical, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii
paramedicale.

───────

(210) M 2022 02040 (111)186865
(151) 22/03/2022
(732) ADELINA - LIANA ILUȚA, ALEEA

Esthetic Smile 
CENTRU

STOMATOLOGIC
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(210) M 2022 02081 (111)186909
(151) 24/03/2022
(732) AGROLAND CONSULT SRL,

COMUNA VISTEA, NR. 62, CAM.3,
JUDETUL BRASOV, SAT VISTEA
DE JOS, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

FARM SMART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 02.09.14; 05.07.02; 16.01.25

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu

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

11. Instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în agricultură,
filtre de apă (aparate) folosite în scopuri
agricole, instalații automate de irigare folosite
în agricultură, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații agricole, instalații de aer
condiționat de uz agricol, filtre de apă (instalații)
pentru agricultură, mașini de uscat pentru
agricultură, mașini de irigații pentru agricultură,
instalații automate de irigare, instalații agricole
pentru irigare, difuzoare de irigație picătură
cu picătură (accesorii pentru irigații), duze
de pulverizare pentru irigare, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aparate de irigare
pentru fertilizare, mașini de irigații pentru
agricultură, sisteme de irigație cu picătura,
instalații automate de irigare pentru grădină,
instalații automate de irigare pentru plante,
aparate de irigare de uz horticol, sisteme de

aspersoare pentru irigarea peluzelor, instalații
automate de irigare folosite în agricultură,
instalații automate de irigare folosite la grădinărit,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
agricole, dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, mașini de irigare prin
aspersiune folosite în agricultură, mașini de
irigare prin aspersiune folosite în horticultură,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a terenurilor, instrumente
(automate) de irigare prin aspersiune, cu
excepția mașinilor, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
horticultură, mașini de irigare prin aspersiune
pentru terenurile de golf, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, aspersoare
(instalații automate) pentru irigarea florilor și
a plantelor, dușuri de grădină, dispozitive de
iluminat pentru grădină, aspersoare de grădină
(automate), robinete de golire (accesorii pentru
instalații).
31. Produse agricole (neprelucrate), culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole
și forestiere, produse agricole brute și
neprocesate, bulbi de uz agricol (plante -),
semințe neprocesate de uz agricol, puieți de
uz agricol, miceliu de uz agricol, spori de uz
agricol, semințe pentru agricultură, bulbi pentru
agricultură, produse agricole brute, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
plante și roadele proaspete ale acestora
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje agricole, servicii de
contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, servicii de
consultanță comercială în sectorul agricol,
vânzări prin licitații în sectorul agricol, regruparea
în avantajul terţilor a bunurilor privitoare
la agricultura si fazele de lucrari agricole,
la pregatirea terenurilor agricole, semanat,
fertilizare, erbicidare, recoltarea culturilor, la
utilajele agricole, pesticide si fertilizatori, la
semințe de plante agricole și material de
înmulțire (butași, rizomi, etc.) din care se cultivă
plante sau culturi, la produse agricole vii sau
neprocesate, la hrană pentru animale, la produse
agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente,
precum si a furtunurilor cu picurare, caminelor
de vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
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aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, sistemelor de filtrare, contoarelor de
apa, kiturilor de irigatii rezidentiale, semintelor
si ingrasaminte gazon (cu excepţia transportului
lor), permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe
internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizarea
de informații despre metode de vânzare,
furnizarea de informații despre vânzarea de

produse, administrare în materie de metode de
vânzare, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizare de consiliere cu privire la metode
și tehnici de vânzare, organizare de tranzacții
comerciale și contracte comerciale, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
difuzare de informații comerciale, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comercial, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de grădinărit, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare
36. Evaluarea activelor agricole, servicii de
administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, agenții de credit în
domeniul agricol, închiriere de exploatări
agricole.
37. Servicii de control al dăunătorilor, altele
decât cele pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și
instrumente agricole, distrugerea dăunătorilor,
alta decât cea din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea
dăunătorilor alții (nu cea practicată în
agricultură), exterminarea dăunătorilor (nu
pentru agricultură, silvicultură sau horticultură),
reparații sau întreținere de mașini și instrumente
agricole, lucrări de inginerie civilă referitoare
la terenurile agricole, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule agricole, reparare și întreținere
de mașini agricole.
41. Furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii educative
în sectorul industriei agricole, consultanță în
materie de formare, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de conferințe, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, furnizare de
servicii educaționale referitoare la subiecte
de ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
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managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, formare în domeniul
managementului, cursuri de formare avansată,
servicii de formare de personal, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip

coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizarea de cursuri de grădinărit, prin
corespondență.
42. Servicii de informare referitoare la siguranța
produselor chimice utilizate în agricultură,
servicii de informare privind siguranța
îngrășămintelor naturale utilizate în agricultură,
servicii de testare de control al calității pentru
utilaje agricole, servicii de informare privind
siguranța îngrășămintelor utilizate în agricultură,
cercetare cu privire la cultivarea în agricultură,
servicii pentru evaluarea eficienței substanțelor
chimice agricole, servicii de laborator pentru
cercetări agricole, cercetare biotehnologică în
domeniul agriculturii, servicii de cercetare în
agricultură, testarea în domeniul agriculturii,
inspecții în sectorul agricol, cercetare agricolă,
furnizarea de informații în domeniul resurselor
pentru cercetare genetică a plantelor.
44. Consultanță agricolă, servicii agricole,
servicii oferite de ferme agricole, cultivare
agricolă, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, pulverizare aeriană sau la sol de
îngrășăminte și alte produse chimice pentru
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații online
despre servicii de agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii agricole, horticole și silvice
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referitoare la recultivarea siturilor industriale
abandonate, servicii de transport cu troliul
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare la
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, pulverizare de produse de protecție
a plantelor în agricultură, servicii de consultanță
cu privire la culturile din agricultură, împrăștiere
de insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, pulverizare de insecticide folosite
în domeniul agriculturii, control de infestari
cu purici în agricultură, distrugerea paraziților
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea buruienilor în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de consiliere
cu privire la agricultură, servicii de informare
cu privire la agricultură, servicii agricole cu
privire la conservarea mediului, împrăștiere de
produse chimice pentru uz agricol, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, pulverizare
aeriană de produse chimice agricole, închiriere
de utilaje agricole pentru pulverizare, închiriere
de material pentru exploatări agricole, servicii
de consultanță în sectorul agricol, servicii
de informare în sectorul agricol, consultanță
profesională în domeniul agriculturii, pulverizare
de insecticide în agricultură, consultanță agricolă
în domeniul fertilizării, combaterea șobolanilor
în agricultură, combaterea dăunătorilor
în agricultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, combaterea termitelor în agricultură,
servicii agricole și veterinare, consiliere în
domeniul agricol, fumigație în agricultură,
servicii pentru agricultură, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură și horticultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații privind identificarea plantelor și
a florilor în scopuri horticole, consultanță

referitoare la cultivarea plantelor, furnizare
de informații despre grădinărit, aranjamentul
florilor, horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, întreținere de grădini, proiectare
(design) de grădini, amenajare peisagistică de
grădini pentru terți, servicii pentru îngrijirea
grădinilor, plantarea unei grădini cu copaci,
servicii de amenajare a grădinilor, însămânțare,
cultivare de plante, servicii de consiliere cu
privire la proiectarea de grădini, îngrijirea
plantelor de ghiveci, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), plantare de
specii de floră, grădinărit peisagistic, consultanță
în grădinărit, servicii de grădinărit, design de
grădină și peisagistic, consultanță agricolă,
consultanță în domeniul viticulturii, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, servicii de
consultanță în sectorul agricol, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
servicii de consultanță cu privire la culturile din
horticultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
restaurare de habitate forestiere, pulverizare
aeriană sau la sol de îngrășăminte și alte
produse chimice pentru agricultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
artificiale folosite în agricultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
artificiale folosite în horticultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
naturale folosite în agricultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
artificiale folosite în silvicultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
naturale folosite în silvicultură, servicii de
informare cu privire la utilizarea îngrășămintelor
naturale folosite în horticultură, furnizare de
informații despre împrăștierea de îngrășăminte
artificiale, împrăștiere de îngrășăminte pe
suprafețe, pulverizare aeriană de îngrășăminte,
informații și consiliere cu privire la grădinărit,
închiriere de ustensile de grădină, servicii de
tuns iarba, servicii de tuns gazonul, furnizare
de informații despre închirierea de mașini de
tuns iarba, închiriere de echipamente de tuns
margini de gazon, închiriere de mașini de
tuns iarba, întreținerea gazonului, amplasare de
gazon, servicii de cultivare a gazonului natural,
amenajare peisajistică, furnizare de informații
privind identificarea plantelor și a florilor în
scopuri horticole, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură), consultanță referitoare
la cultivarea plantelor.

───────
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VITEAZU, NR.37, JUDETUL ALBA,
CUGIR, ALBA, ROMANIA

(540)

Familia Lucan
PRODUSE DIN CARNE

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

nr.1019604/14.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “PRODUSE DIN CARNE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 03.04.04; 03.04.13

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

clase:
29. Carne, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi alimentare, bacon (slănină), caltaboș,
cârnați, mezeluri, crenvurști, grăsimi comestibile,
substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, carne uscată prin înghețare, vânat,
nu viu, șuncă, untură, pate de ficat/pastă de ficat,
ficat, piftie din carne, carne, conservată, carne,
la conservă, porc, nu viu, păsări de curte, nu vii,
cărnuri sărate, învelișuri pentru cârnați, cârnați în
aluat, burtă, rulouri de varză umplute cu carne.

───────

(210) M 2022 02097 (111)186886
(151) 24/03/2022
(732) ADAMAR FRUITS SRL, STR.

LUNGA, NR.22, AP.31, CAM.1,
JUD. BRAŞOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

AST GROUP
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

27.05.24; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor : legume, fructe, produse din legume
și fructe, din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, gestiunea afacerilor comerciale, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare),
servicii de agenţii de import - export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare de alimente.

(210) M 2022 02082 (111)186843
(151) 24/03/2022
(732) FAMILIA LUCAN SRL, STR. MIHAI

───────
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STR. PROF.DR. GHEORGHE
MARINESCU, NR.2, AP.5, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

CustomYour.Shoes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.05.22

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

9. Aplicații software, descărcabile, aplicatii
mobile, descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software pentru aplicații web și servere, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru grafică 3d pe calculator.
25. Încălțăminte.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a articolelor de încălțăminte, din producţie
proprie şi a unor terţi, (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web

sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
40. Tratament de materiale, servicii de
fabricare personalizată și montaj, asamblare de
materiale la comandă pentru terți, fabricare de
încălțăminte, croitorie (confecții la comandă),
servicii de pantofar (fabricare la comandă).
42. Dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, servicii de instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, servicii
de proiectare şi dezvoltare de componente
software ale calculatorului, software ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paas), servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, design de produs, design grafic, design
industrial, stilism (design industrial), design de
prototipuri, servicii de ilustrare (design), design
grafic și industrial, servicii de design de produs,
design și dezvoltare de produs, servicii de
design de brand, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs.

───────

(210) M 2022 02119 (111)186749
(151) 25/03/2022
(732) MYLAN IRELAND LIMITED,

UNIT 35/36, GRANGE PARADE,
BALDOYLE INDUSTRIAL ESTATE,
DUBLIN, 13, IRLANDA

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

(540)

IGZELYM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, produse farmaceutice
pentru prevenirea evenimentelor
aterotrombotice, produse farmaceutice pentru
tratamentul bolilor cardiovasculare.

───────

(210) M 2022 02098 (111)186883
(151) 24/03/2022
(732) CUSTOMYOUR SHOES 3D S.R.L,
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(210) M 2022 02135 (111)186863
(151) 25/03/2022
(732) DOM VISTA MEDICAL S.R.L.,

STR. MOLIERE NR. 8A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DOM VISTA MEDICAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 03.11.02

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#FF0000), alb (HEX #FFFFFF)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 02159 (111)186958
(151) 28/03/2022
(732) D&C OPTIK S.R.L., STR. AUREL

PĂUNESCU PODEANU NR. 125,
JUD. TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

i-optik

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#03b585), albastru (HEX #002138), alb
(HEX #F1F2F2)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02167 (111)186853
(151) 28/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, P-ȚA PRESEI NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EFIX, BENZINA CARE
PROTEJEAZA MOTORUL

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

4. Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────
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(210) M 2022 02176 (111)186765
(151) 28/03/2022
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A, STR.

UZINEI, NR.1, JUDETUL ARGES,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DACIA O TREABĂ BUNĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.11

(591) Culori revendicate:verde deschis
(Pantone 5615)

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

12. Vehicule, mașini sport, aparate de locomoție
terestră, automobile, piesele lor componente,
și anume: amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare pentru automobile, tetiere
pentru vehicule, arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, capote pentru autovehicule, capote
pentru automobile, capote pentru motoarele
vehiculelor, caroserii pentru automobile, centuri
de siguranto pentru scaunele vehiculelor,
șasiuri auto, circuite hidraulice pentru vehicule,
airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), discuri de frână pentru vehicule,
ambreiaje pentru vehicule terestre, jante,
ștergătoare de parbriz, frâne pentru vehicule,
jante de roți pentru vehicule, scări pentru
vehicule, motoare de vehicule terestre, parbrize,
parasocuri pentru automobile, pneuri, portbagaje
pentru vehicule, portiere de vehicule, roți de
vehicule, retrovizoare: scaune de vehicule,
geamuri de vehicule, volane pentru vehicule,
prelate pentru vehicule.
35. Publicitate în domeniul auto, publicitate
online pe rețea informatică, publicitate prin
internet pentru vânzarea de automobile,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondență, publicitate
directă prin poștă, organizare și realizare de
evenimente publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, studii de piață, publicitate
și marketing, distribuire de anunțuri publicitare:
servicii promoționale de publicitate, publicitate

cu răspuns direct, publicare de texte și
materiale publicitare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
vânzare prin licitație a vehiculelor, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor în domeniul auto, prezentare de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul de produse în domeniul
auto, de automobile noi și la mâna a două și de
piese de schimb, servicii de vânzare online de
vehicule și de accesorii automobile, realizarea de
expoziții comerciale în domeniul auto, furnizarea
de informații și consiliere comercială către
consumatori, consultanță privind organizarea
afacerii, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul auto, administrare comercială în
domeniul auto.

───────

(210) M 2022 02177 (111)186764
(151) 28/03/2022
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A, STR.

UZINEI NR.1, JUDETUL ARGES,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DACIA O TREABĂ BUNĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, mașini sport, aparate de locomoție
terestră, automobile, piesele lor componente,
și anume: amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare pentru automobile, tetiere
pentru vehicule, arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, capote pentru autovehicule, capote
pentru automobile, capote pentru motoarele
vehiculelor, caroserii pentru automobile, centuri
de siguranto pentru scaunele vehiculelor,
șasiuri auto, circuite hidraulice pentru vehicule,
airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), discuri de frână pentru vehicule,
ambreiaje pentru vehicule terestre, jante,
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ștergătoare de parbriz, frâne pentru vehicule,
jante de roți pentru vehicule, scări pentru
vehicule, motoare de vehicule terestre, parbrize,
parasocuri pentru automobile, pneuri, portbagaje
pentru vehicule, portiere de vehicule, roți de
vehicule, retrovizoare: scaune de vehicule,
geamuri de vehicule, volane pentru vehicule,
prelate pentru vehicule.
35. Publicitate în domeniul auto, publicitate
online pe rețea informatică, publicitate prin
internet pentru vânzarea de automobile,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondență, publicitate
directă prin poștă, organizare și realizare de
evenimente publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, studii de piață, publicitate
și marketing, distribuire de anunțuri publicitare:
servicii promoționale de publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicare de texte și
materiale publicitare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
vânzare prin licitație a vehiculelor, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor în domeniul auto, prezentare de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul de produse în domeniul
auto, de automobile noi și la mâna a două și de
piese de schimb, servicii de vânzare online de
vehicule și de accesorii automobile, realizarea de
expoziții comerciale în domeniul auto, furnizarea
de informații și consiliere comercială către
consumatori, consultanță privind organizarea
afacerii, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul auto, administrare comercială în
domeniul auto.

───────

(210) M 2022 02181 (111)186888
(151) 28/03/2022
(732) BETTERLIVING S.R.L., STR.

RAPSODIEI NR. 9, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

BETTER HAIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.12

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a părului
și corpului, serumuri de înfrumusețare, seruri
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
față, cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază
de colagen de uz cosmetic, produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, pulverizatoare pentru corp.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
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pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a părului
și corpului, serumuri de înfrumusețare, seruri
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
față, cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme și
loțiuni cosmetice, deodorante și antiperspirante,
preparate fitocosmetice, preparate pe bază
de colagen de uz cosmetic, produse de
parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, pulverizatoare pentru corp, din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 02202 (111)186782
(151) 29/03/2022
(732) S.C. AS BOOTCAMP TRAINING

S.R.L, STR. JUDETULUI NR.9,
BL.20, SC.B, ET.5, AP.56, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Andy Szekely

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire,
activități culturale, acreditare (certificare) de
performanțe educaționale, activități sportive și
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, difuzare de programe de
divertisment preînregistrate, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching sportiv, antrenament și
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coaching în dezbateri politice, organizarea de
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
seminarii educative, organizare de seminarii,
realizarea de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea de seminarii în scopuri
recreative, organizarea de seminarii în domeniul
publicității, organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de seminarii referitoare
la instruire, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii pe teme
recreative, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, desfășurare de seminarii de
instruire pentru clienți, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizare de seminarii în
materie de formare, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, desfășurare
de seminarii didactice privind administrarea
timpului, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, seminarii educative în materie
de proceduri de investigare, organizare de
seminarii instructive referitoare la organizarea
timpului, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, editare video, servicii
de editare, editare de publicații, editare de
filme (fotografice), editare de casete audio,
servicii de editare computerizată, editare de texte
scrise, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, editare de cărți și recenzii,
publicare și editare de cărți, servicii de editare de
muzică, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii de
editare audio și video, editare sau înregistrare de

sunete și imagini, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare și editare de materiale
tipărite, productie de podcasturi, producţie de
podcast-uri, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament (instruire),
academii (educație), asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, servicii oferite de
ateliere de formare, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea de
certificate de absolvire, certificare cu privire
la acordarea de premii în domeniul educației,
consiliere în carieră (educație), coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
de învățământ secundar, coordonare de cursuri
de învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
afacerilor, coordonare de cursuri de instruire
în domeniul științei, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri, coordonare
de conferințe de afaceri, consultanță în materie
de formare, consultanță în materie de fitness,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
coordonare de ateliere educative în domeniul
afacerilor, consultanță profesională referitoare
la educație, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, cursuri de
exerciții în grup, cursuri de formare avansată,
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de evenimente educative,
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
introspecție și cunoaștere de sine (instruire),
cursuri de instruire în tabere educative,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, cursuri de instruire scrise,
cursuri de instruire privind sănătatea, cursuri
de instruire privind menținerea formei fizice,
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furnizare de cursuri de formare profesională,
cursuri educative în domeniul finanțelor, cursuri
de tehnici de meditație, cursuri de pregătire în
domeniul managementului, cursuri de pregătire
în domeniul finanțelor, cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, demonstrații în
scop de instruire, cursuri în domeniul investițiilor,
prin corespondență, cursuri în domeniul
investițiilor personale, prin corespondență,
cursuri în cadrul taberelor educative, cursuri prin
corespondență (învățământ la distanță), cursuri
prin corespondență, cursuri pentru îngrijirea
corporală, cursuri pentru dezvoltarea abilităților
de consultanță, cursuri lingvistice, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație vocațională pentru tineri, educație,
difuzare de materiale educative, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, formare
complementară, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborare de cursuri de
instruire și de examene, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională referitoare la siguranța
personală, formare privind sănătatea și starea
de bine, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație și
instruire, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare,
furnizarea de informații în materie de educație,
informații în domeniul educației, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de instruire
online, instruire în domeniul administrării
afacerilor, instruire în abilități în afaceri,
instruire educativă, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare și conducere de conferințe educative,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, organizarea și conducerea de
workshop-uri.

───────

(210) M 2022 02205 (111)186890
(151) 29/03/2022
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

TOTTI CAFFE VIVID

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov, negru, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

494

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

7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.

30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
uleiuri de cafea, doze de cafea, arome de cafea,
cafea cu gheață, extracte de cafea, cafea cu

lapte, înlocuitori de cafea, capsule de cafea,
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, boabe de cafea măcinate, esențe de
cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), boabe de cafea prăjite,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, umpluturi pe bază de cafea, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
ceai, cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, închiriere de automate de
vânzare, publicitate, organizarea, gestionarea
şi monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare şi fidelizare a clienţilor,
servicii de fidelizare şi loializare a clienţilor
în scopuri comerciale, promoţionale şi/ sau
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
terţilor prin intermediul unui sistem de carduri
de loialitate şi fidelitate, servicii de carduri de
fidelitate (promovare), servicii de carduri de
loialitate, organizare, gestionare şi monitorizare
a programelor de stimulare a vânzărilor,
organizarea şi administrarea programelor de
loialitate care implică discount-uri sau stimulente
pentru client, în scopul promovării produselor
şi serviciilor, organizarea şi administrarea unui
program de promovare a produselor şi serviciilor
ce permite participanţilor ca, prin intermediul
unui card, să obţină puncte refolosibile,
reduceri la preţul bunurilor şi serviciilor, ori
servicii îmbunătăţite, organizarea de campanii
publicitare şi de promovare, pentru terţi,
campanii de marketing, organizarea de campanii
de discount-uri în scopul promovării produselor

11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
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şi serviciilor, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
cercetări pentru afaceri, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, servicii de agenții de
import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de cost,
difuzare de anunţuri şi materiale publicitare,
asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieţei,
servicii pentru compararea preţurilor, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, decorarea vitrinelor pentru
magazine, distribuire de eşantioane (publicitate),
organizarea de expoziţii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezentări de modă în scopuri
publicitare, comerciale şi de promovare a
vânzărilor, închiriere de material publicitar,
studii de piaţă, pregătirea şi publicarea de
texte publicitare, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, relaţii publice, servicii de publicitate
outdoor, publicitatea şi promovarea vânzărilor cu
privire la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
demonstraţii cu produse, marketing, cercetări
în marketing, studii de marketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri şi centre
comerciale.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2022 02212 (111)186891
(151) 29/03/2022
(732) GLOBAL PET TRADE S.R.L.,

CALEA GIULEŞTI NR. 333,
CLĂDIREA C14, CAMERA NR.
41, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

DONDO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru îngrijirea animalelor,
cosmetice pentru animale, șampoane pentru
animale, șampoane pentru câini și pisici,
balsamuri (nemedicinale) pentru câini și pisici,
șampoane pentru cabaline.
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
geluri antireumatice de uz veterinar, geluri
antiinflamatoare de uz veterinar, suplimente
nutritive pentru câini şi pisici.

───────
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(210) M 2022 02213 (111)186889
(151) 29/03/2022
(732) ION-CRISTIAN UNGURAŞ, INT.

ION CIOPLEANU NR. 8, ET. 6,
AP. 41, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

nativa.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 19.01.12;
26.05.01; 26.05.16

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor de îngrijire personala, produse
cosmetice, produse de uz casnic, ustensile și
recipienți pentru menaj sau bucătărie, articole de
bucătărie și veselă, piepteni și bureți, perii (cu
excepția pensulelor), produse de aromaterapie,
produse destinate animalelor de companie,
boluri pentru hrana, jucarii pentru animale de
companie, produse de îngrijire pentru animale
de companie, articole de decor pentru interior
și exterior, articole pentru sport, jucarii pentru
copii, sisteme de supraveghere video, gadget-
uri, produse IT, accesorii pentru produse IT
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, servicii de marketing, publicitate şi

promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă (promovare).

───────

(210) M 2022 02216 (111)187022
(151) 29/03/2022
(732) IULIAN-NINEL DĂNILĂ, CALEA

GIULEŞTI NR. 47, BL. 11A, ET. 6,
AP. 34, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

THE REVIVAL VINTAGE FEST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 01.03.12; 01.03.16; 26.11.03;
26.11.08; 26.11.12; 26.11.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
organizare de târguri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
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sportive și culturale, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, disc jockeys pentru petreceri și
evenimente speciale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de săli amenajate pentru activități
de recreere, furnizare de spectacole de
divertisment în direct, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, planificarea
de petreceri, planificarea de spectacole, punere
la dispoziție de săli de divertisment, rezervare
de bilete la concerte, rezervarea de săli de
divertisment, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de maestru de ceremonii, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de sălile de
dans.

───────

(210) M 2022 02221 (111)186747
(151) 29/03/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 9808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

TRUE COLOURS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2022 02239 (111)186925
(151) 30/03/2022
(732) SOLAR EDUCATION ACADEMY

S.R.L., BULEVARDUL
METALURGIEI NR. 132, BLOC
B1A, SCARA 1, ETAJ 1, AP.
17, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOLAR EDUCATION
ACADEMY

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 29.01.15;
27.05.01; 20.07.01; 20.07.02

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FEA347), roz (HEX #FD3F92), mov
(HEX #D473D4), albastru închis(HEX
#1560BD), albastru deschis (HEX
#26C4EC)

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

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

───────

(210) M 2022 02253 (111)186807
(151) 30/03/2022
(732) OCTAVIAN COSTIN, STR. ALUNIS,

NR.35, JUDETUL MURES, TARGU-
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(540)

azmed

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.13.25; 26.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu, rosu,
albastru

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 02259 (111)186806
(151) 30/03/2022
(732) NICU BOGDAN BERDACOVICI,

BD. APICULTORILOR NR 56,
AP.46, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

a.m p.m coffee & more

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 26.11.01; 26.11.05; 26.11.12

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, oțet, sosuri și alte
condimente.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 02260 (111)186735
(151) 30/03/2022
(732) ADSERV S.R.L., STR. MIHAI

VITEAZU NR. 327, JUD. BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. ZIZINULUI NR.84, SC. B, AP.14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SanoNatur

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.04; 05.03.13;
05.03.15

(591) Culori revendicate:maro, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate biologice pentru utilizare în
industrie şi ştiinţe, lecitină (materie primă),
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse farmaceutice,
extracte de ceai pentru industria alimentară,
extracte de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse cosmetice.
3. Ambră (parfum), apă de colonie, apă de
lavandă, apă de toaletă, apă micelară, apă
parfumată, aromatice (uleiuri esenţiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), arome alimentare
(uleiuri esenţiale), beţişoare parfumate, calupuri
de săpun de toaletă - calupuri de săpun,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme
cosmetice, ceară depilatoare, ceară pentru
mustaţă, deodorante de uz uman sau veterinar,
deodorante pentru animale de companie, esenţă
de mentă (ulei esenţial), esenţe eterice, extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, extracte
de flori (parfumuri), geluri pentru masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, iononă
(parfumerie), lemn parfumat, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, luciu pentru buze, loţiuni
după ras, mentă pentru parfumerie, mosc
(parfumerie), odorizante, preparate cosmetice

şi articole de toaletă nemedicinale, pastă de
dinţi nemedicinală, parfumuri, preparate pentru
machiaj, parfumerie, parfumuri, pastă de dinţi,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), preparate de toaletă,
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, preparate
pentru ras, preparate cosmetice pentru băi,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
preparate depilatoare - depilatoare, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, rujuri, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, săpun, săpun pentru ras, săpun
deodorant, săpun de migdale, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei, serveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, serveţele impregnate
cu prepara te pentru demachiere, soluţii
vaginale pentru igiena personală sau cu rol
de dezinfectant, şampoane, terpene (uleiuri
esenţiale), tămâie, uleiuri esenţiale, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de citron,
uleiuri esenţiale - uleiuri eterice, uleiuri esenţiale
de lemn de cedru, ulei de iasomie, ulei de
lavandă, ulei de trandafir, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
uleiuri pentru toaletă, ulei de bergamot, ulei
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, vopsea de corp pentru scopuri
cosmetice.
5. Alifii, alifii pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru arsurile solare, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri
medicale - alimente liofilizate adaptate pentru
scopuri medicale, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, balsamuri
pentru scopuri medicale, cannabis pentru
scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, depurative, digestive pentru
scopuri farmaceutice, dulciuri, medicinale-
bomboane, medicinale, elixire (preparate
farmaceutice), enzime pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri veterinare, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, esteri de celuloză pentru scopuri
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farmaceutice, eteri de celuloză pentru scopuri
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, extracte din plante pentru scopuri
medicale, făină din seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, fibre dietetice, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, imunostimulante,
lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, loţiuni
pentru scopuri veterinare, laxative, marijuana
pentru scopuri medicale, muştar pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, preparate balsamice
pentru scopuri medicale, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, preparate
pentru hemoroizi, paraziticide, plasturi cu
muştar - cataplasme cu muştar, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman şi veterinar, preparate pentru
tratarea arsurilor, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, preparate veterinare, preparate pe
bază de vitamine, preparate terapeutice pentru
baie, propolis pentru scopuri farmaceutice,
produse farmaceutice, purgative - laxative,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, siropuri
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
enzimatice, suplimente dietetice pe bază de
polen, suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice proteice, suplimente
proteice pentru animale, suplimente dietetice
pe bază de lăptişor de matcă, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare,suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
pe bază de caseină, suplimente dietetice
pentru animale, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, suplimente dietetice pe bază de lecitină,
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
bază de seminţe de in, suplimente dietetice
pe bază de ulei din seminţe de in, suplimente
alimentare pe bază de minerale, tincturi pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), ulei de

dill (mărar) pentru scopuri medicale, ulei de ricin
pentru scopuri medicale, ulei de muştar pentru
scopuri medicale, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, vermifuge - antihelmintice.
29. Alune, preparate, coajă de fructe, chipsuri
din fructe, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, fructe, conservate, fructe de pădure,
conservate, fructe conservate în alcool, fructe,
înăbuşite, fructe, procesate, fructe congelate,
fructe, la conservă, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat gemuri, jeleuri de
fructe, jeleuri alimentare, lecitină pentru uz
culinar, legume, procesate, legume uscate prin
îngheţare - legume liofilizate, nuci, preparate,
polen preparat ca produs alimentar, stafide,
seminţe, preparate, seminţe de floarea soarelui,
preparate, uleiuri şi grăsimi alimentare, ulei
alimentar din seminţe de in, usturoi conservat.
30. Anason, ceai, cicoare (substituent pentru
cafea), chow-chow (condiment), chutney
(condiment), condimente, cuişoare (mirodenii),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor, germeni de
grâu pentru consum uman, harissa (condiment),
ierburi conservate, lemn dulce (produse de
cofetărie ), mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, mirodenii, pâine fără gluten, piper,
produse de asezonare, propolis, scorţişoară
(mirodenie), seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, seminţe de susan (produse de
asezonare), seminţe de anason stelat, sosuri
(condimente), tamarind (condiment), turmeric,
usturoi mărunţit (condiment).
31. Produse agricole, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale,
cannabis, neprocesat, castane, proaspete,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate,
migdale (fructe), nuci, neprocesate, seminţe de
cereale, neprocesate, seminţe de in comestibile,
neprocesate.
32. Aperitive, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, băuturi
non-alcoolice, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de fructe, băuturi sportive bogate în
proteine, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, extracte de fructe nealcoolice,
nectaruri de fructe, nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
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efervescente, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, sirop de
migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
limonadă, sucuri de fructe - suc de fructe, sucuri
de legume (băuturi).
33. Băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, băuturi alcoolice
digestive, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel-mied.

───────

(210) M 2022 02271 (111)186972
(151) 31/03/2022
(732) STELIAN-ION DODOI, STR.

NICOLAE BALCESCU NR. 26,
BL. 50, SC. A, AP. 4, JUDETUL
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MASTER BARBER
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1023019/23.08.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”MASTER BARBER”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 02278 (111)186727
(151) 31/03/2022
(732) EMI SAN FOOD S.R.L., CALEA

TURZII, NR. 42, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PIZZASIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 01.01.01;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#009746), roșu (HEX#e31f22), alb
(HEX#ffffff), roșu inchis (HEX#e31e25)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant,
alimentație publică, servicii de fast-food, servicii
de catering.

───────
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(210) M 2022 02284 (111)186887
(151) 31/03/2022
(732) CRISCOR OPTIC S.R.L., STR.

(740) RODALL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONA NR. 115, BL. 15, SC.
A, APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

CC OPTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
16.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a ochelarilor de
vedere, ochelari de soare, rame de ochelari,
lentile de contact, accesorii pentru ochelari,
produse de îngrijire și întreţinere pentru ochelari
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2022 02293 (111)186973
(151) 31/03/2022
(732) ELENA-NARCISA MARGARIT,

STR. COSTACHE MARINESCU
NR. 21, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ETAJ
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPS SMART
PROJECT SOLUTIONS

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1020912/28.07.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

„SMART”, „PROJECT” şi „SOLUTIONS”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.05; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru, gri
deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software, software pentru aplicații
web și servere, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, aplicații de birou
și de întreprindere, descărcabile, programe
pentru calculatoare înregistrate și descărcabile,
programe de calculator înregistrate și
descărcabile, programe pentru prelucrarea
datelor înregistrate și descărcabile, programe
de stocare de date, programe informatice
utilitare pentru gestionarea fișierelor, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date, programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea și căutarea în bazele de date
online, programe de calculator pentru aspecte
financiare, programe de calculator pentru
gestiunea proiectelor, programe înregistrate

MALU ROŞU NR.94, BL.35E,
SC.A, ET.3, AP.15, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA
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de operare pe calculator, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze de
date, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software pentru
contracte inteligente.
41. Instruire, educație și instruire, organizare
cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul managementului general,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, proiectare, dezvoltare și
implementare de software, implementarea de
programe de calculator în rețele, dezvoltare
de software, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, consultanță tehnologică, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, servicii de consultanță în materie de
proiectare de software de calculator, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță în
domeniul software-ului de calculator, consultanță
în domeniul rețelelor și aplicațiilor pentru
cloud computing, consultanță în domeniul
informaticii, consultanță profesională privind
calculatoarele, servicii de consultanță pentru
software, analiza sistemelor informatice, servicii
de analiză a programelor de calculator,
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor financiare
și pentru întocmirea de rapoarte, elaborare
de programe pentru calculator și proiectare
de software, elaborare de software, elaborare
de programe de calculator pentru analize și
rapoarte comerciale, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, elaborare de programe pentru calculator
și întreținere de programe informatice, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
medical, servicii de raportare de specialitate în
domeniul tehnologiei, evaluarea performanțelor
sistemelor computerizate raportate la un sistem
de referință, stocare electronică de dosare
medicale, evaluarea performanțelor privind
procesarea datelor raportate la un sistem de
referință, instalarea de programe.

───────

(210) M 2022 02316 (111)186910
(151) 01/04/2022
(732) ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC

SRL, STR. SFANTA MARIA, NR.
65, JUD. IAŞI, SAT BARNOVA,
COM BARNOVA, IAȘI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

AGILE PEOPLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de administrare a comunităților
online, servicii de inteligență competitivă, servicii
de informații privind oportunitățile profesionale și
de carieră, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare și
realizare de evenimente publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de administrare a
comunităților online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, realizare de târguri și
expoziții virtuale online în scop publicitar,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, publicitate
promoțională privind practica în formarea
filozofică, servicii de plasare pentru stagii
de formare profesională, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
pregătire de publicații publicitare, servici de
abonamente la publicații, pentru terți, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, cercetare de piață pentru compilarea
de informații despre cititorii publicațiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, publicitate în
reviste, administrare de programe de schimburi
culturale și educative, servicii de cercetare
de piață privind obiceiurile de utilizare a
internetului, producție de înregistrări audio în
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scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii publicitare pentru cărți, stabilirea
de abonament la un canal de televiziune,
organizare de abonamente la pachete media,
stabilirea de abonament la un pachet media de
informații, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, realizare de abonamente la pachete
de informații, organizare de abonamente la
mijloace de informare, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, pregătire și realizare de planuri
și concepte media și de publicitate, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
41. Organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
organizare de sesiuni de formare, organizare
de sesiuni de formare online cu privire
la menținerea condiției fizice, organizare
de competiții educative, organizare de
competiții recreative, administrare (organizare)
de competiții, organizare de jocuri și competiții,
organizare de competiții în scopul instruirii,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, organizarea de competiții în scopuri
culturale, organizarea de concursuri educative,
administrare (organizare) de concursuri,
producție de concursuri de talente, realizarea de
concursuri pe internet, organizare de concursuri
pe internet, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de concursuri în materie
de educație, organizarea de concursuri cu
întrebări și răspunsuri, acordarea de premii în
educație, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, acreditare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
instruire educativă, organizare de seminarii
educative, furnizarea educației, consiliere în

carieră (educație), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, organizare de seminarii
educative, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, organizare de conferințe educaționale,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de expoziții educaționale, stabilirea
de standarde educaționale, organizare de
verificări educaționale, servicii oferite de
ateliere organizate în scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii de jocuri de realitate
virtuală furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, organizare de jocuri educaționale,
organizare și coordonare de seminarii în grupuri
restrânse, organizarea de activități educative
destinate studenților, consiliere în carieră
(educaţie), servicii de consultanţă în domeniul
educaţiei antreprenoriale, pregătire informatizată
în materie de consiliere în carieră, servicii
de consiliere în carieră (consiliere educativă
sau instruire), furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
servicii de consiliere şi informare privind cariera
(asistenţă educaţională şi de instruire), consiliere
şi coaching cu privire la cariera (consiliere
şi asistenţă cu privire la educaţie), educaţie,
furnizare de informaţii şi ştiri online în domeniul
formării profesionale, servicii de formare de
personal, organizare si coordonare de grupuri de
discuţii educative, nu online, formarea echipelor
(educaţie), servicii de formare profesională,
servicii de educaţie tehnologică, furnizare de
informaţii cu privire la formarea profesională,
activităţi sportive şi culturale, coordonare de
evenimente educative, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de instruire online,
servicii academice online în biblioteci, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de informaţii despre învăţământ online, furnizare
de cursuri de instruire online, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de agenţie de bilete online pentru
divertisment, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formarii profesionale, organizare
şi coordonare de grupuri de discuţii educative,
nu online, educaţie vocaţională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educaţiei, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
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de pe internet, instruire educativă, servicii
educative şi de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educaţiei
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărţi educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanţă
privind subiecte academice, servicii specifice
şcolilor (educaţie), sisteme de joc (divertisment,
educaţie), servicii educative oferite de şcoli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vara (divertisment
şi educaţie), servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educaţie şi formare în
domeniui muzicii şi divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activităţi educative pentru tabere de vară,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare şi realizare de târguri cu scop
cultural sau educaţional, organizare de congrese
şi de conferinţe în scopuri culturale şi
educative, furnizare de instalaţii pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educaţională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiţii educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziţii educaţionale:
organizare de jocuri educaţionale, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de seminarii
educaţionale, organizarea de simpozioane pe
teme de educaţie, organizarea de conferinţe
educaţionale anuale, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare de
seminarii referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare
de expoziţii în scopuri educative, organizare şi
conducere de conferinţe educative, organizare
de spectacole în scopuri educative, realizare de
expoziţii cu scopuri educative, organizarea de
congrese în domeniul educaţiei, organizarea de
convenţii în scopuri educaţionale, organizarea
de demonstraţii în scopuri educaţionale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de seminarii pe teme de educaţie:
organizare şi găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizarea şi susţinerea de
târguri de educaţie, organizare de examinări
şi teste în domeniul educaţiei, publicare de

reviste, servicii de publicare de reviste, producţie
şi închiriere de materiale educaţionale şi de
pregătire, producţie de programe educative
de televiziune, producţie de filme în scopuri
educative, producţie de filme în scopuri
educaţionale, producţie de înregistrări educative
audio şi video, publicare de calendare de
evenimente, publicare de reviste electronice,
publicare de publicaţii periodice, furnizare
de publicaţii electronice, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia a ziarelor,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare şi editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educaţie universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaţionale de
furnizare a cursurilor de educaţie, stabilirea
de standarde educaţionale, servicii educaţionale
pentru învăţători, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii educaţionale de tip coaching,
servicii educaţionale furnizate de licee,
servicii educaţionale furnizate de colegii,
servicii de educaţie furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădiniţe (educaţie sau
divertisment), servicii de educaţie primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaţionale
furnizate de universităţi, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiţii, organizare de
competiţii în scopul instruirii, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaţionale:
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor, servicii de prezentare
în scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaţionale de schimb
de experienţă pentru studenţi, organizare şi
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învăţământ în universităţi
sau colegii, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel universitar, servicii de
învăţământ la distanţă oferite online, acordarea
de premii în educaţie, organizare şi coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor,
administrarea serviciilor educaţionale, consiliere
şi coaching cu privire la cariera (consiliere
şi asistenţă cu privire la educaţie): consiliere
în carieră (educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, consultanţă în domeniul
formării şi perfecţionării, servicii de consultanţă
în domeniul educaţiei, creare(redactare) de
conţinut educaţional pentru podcasturi, difuzare
de materiale educative, formarea echipelor
(educație), organizare de festivaluri cu scop
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educativ, cultural sau de divertisment, închiriere
de roboți de învățare, emisiuni de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, furnizare de
instalații pentru emisiuni-concurs, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție de televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, programare de televiziune
(programare), servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
spectacole de televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, furnizare de programe
televizate de știri, producții de film, televiziune
și radio, producție de programe educative de
televiziune, programe de televiziune prin cablu
(programare), servicii de educație furnizate prin
televiziune, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată, producție de programe de televiziune
în direct, stabilirea grilei de programe de
televiziune (programare), producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, închirierea
de posturi de radio și televiziune, pregătire de
programe radiofonice și de televiziune, creare
de formate pentru programe de televiziune,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, furnizare de cursuri educaționale referitoare
la telecomunicații, proiectarea filmelor, distribuție
de filme, divertisment prin filme, prezentare de
filme, servicii de producție de filme, producție
de filme în studiouri, servicii pentru producția
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la filme, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în

materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, pregătire și instruire, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop de
instruire, organizare de seminare de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire, servicii
de recreere și instruire, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, servicii educative și
de instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii
de scriere pentru bloguri, cu excepția celor
în scop publicitar, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii de
educație furnizate prin programe de televiziune,
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, producere
de programe de televiziune în vederea
difuzării pe dispozitive mobile, servicii de jocuri
furnizate prin intermediul comunicațiilor, pe
calculatoare sau telefoane mobile, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la televiziune, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online printr-
un link de telecomunicații, servicii oferite de
tabere de recreere, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment pentru tabere de
vară, servicii de centre de amuzament pentru
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taberele de vacanță, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative referitoare la
drumeții montane, organizare de festivaluri cu
scop cultural, educaiv sau de divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
instruire referitoare la conveniențe sociale,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, formare continuă, formare
complementară (instruire), formarea profesorilor
(instruire), organizarea de cursuri de formare
(instruire), furnizare de formare, ateliere
de formare, formare practică (demonstrație),
coaching personal (formare), formarea echipelor
(educație), furnizare de formare profesională,
cursuri de formare avansată, furnizare de cursuri
de formare, servicii de formare în management,
organizare de cursuri de formare, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, organizare
de sesiuni de formare, servicii de instruire și
formare, consultanță în materie de formare,
coordonare de cursuri de formare profesională,
servicii de educație și formare profesională,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de seminare online de formare,
servicii ale unei academii de formare, furnizare
de instalații pentru formarea profesională,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, realizare și coordonare de cursuri
de formare, organizare și coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii de formare cu
privire la exprimarea vocală, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare cu privire la diete
prin internet, editare de publicații, publicații
de literatură didactică, publicare de publicații
medicale, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, împrumut
de publicații imprimate, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, împrumut de cărți și publicații

periodice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, împrumut de cărți și de alte
publicații, furnizare de publicații electronice
pentru învățarea limbilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de concursuri (divertisment), administrare
(organizare) de concursuri, organizarea
concursurilor de divertisment, producție de
concursuri de talente, realizarea de concursuri
pe internet, organizare de concursuri pe
internet, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de concursuri
cu întrebări și răspunsuri, servicii pentru
organizarea de concursuri de tipul cine știe
răspunde, organizare de cursuri, publicare
de reviste și cărți, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, publicare de reviste cu informații
științifice, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, servicii de
conferințe, coordonare de conferințe de afaceri,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la instruire,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.
42. Găzduire de facilități on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive, furnizare de servicii de
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autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, software ca serviciu
(saas) care oferă software de învățare automată,
software ca serviciu (saas) care oferă software
pentru învățare profundă, servicii de cercetare,
cercetare de produse noi, servicii de cercetare
și dezvoltare, cercetare privind prelucrarea de
date, cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
cercetarea și dezvoltarea pentru terți, stocare
electronică de fișiere audio, proiectare de lucrări
creative audiovizuale, stocare electronică de
fișiere audio digitale, proiectare de hardware
pentru operatori audio și video, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, găzduire de software destinat utilizării
la gestionarea bibliotecilor, furnizare de acces
temporar la program software care nu poate
fi descărcat pentru crearea și publicarea de
jurnale și bloguri personale online, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, creare și întreținere de software pentru
bloguri, găzduirea de conținut digital pe internet,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, autentificare de opere vizuale.

───────

(210) M 2022 02327 (111)186812
(151) 01/04/2022
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, tipărituri, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și de birou.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 02328 (111)186811
(151) 01/04/2022
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────GALA 
cinema digiplex

GRAND 
cinema digiplex
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(210) M 2022 02334 (111)186850
(151) 01/04/2022
(732) BAD HABITS COMMUNICATION

SRL, COMUNA BECLEAN, NR.
318, JUDEȚ BRAȘOV, BECLEAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bad HABITS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele social media, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, organizare de abonamente
la pachete media, servicii de cumpărare
de media, închirieri de spațiu publicitar,
marketing digital, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing

și promovare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, studii de
piață, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online cu scop
comercial sau publicitar, servicii de intermediere
comercială, consultanță în marketing, campanii
de marketing, asistență în marketing, crearea
materialului publicitar, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, creare de
texte publicitare, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, concepere de material
publicitar, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de informații de
marketing, estimări pentru marketing, evaluare
a impactului publicității asupra publicului, editare
și actualizare de texte publicitare, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de planuri
de marketing, furnizarea de informații de
marketing, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing de
referință, marketing de produse, intermediere
publicitară, management promoțional pentru
persoane celebre, marketing comercial (în
afară de comercializare), întocmire de planuri
de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, optimizarea traficului pe site,
optimizarea motoarelor de căutare, marketing
promoțional, marketing direct, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizare
și realizare de evenimente publicitare, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătire de publicații
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
planificare de strategii de marketing, producție
de materiale publicitare, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea comercială, publicitate
în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de agenție de
publicitate, servicii de agenție de marketing,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de cumpărare de
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media, servicii de creare de mărci, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de identitate
corporativă, servicii de marketing direct, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de merchandising,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
servicii de relații cu publicul, testare de
marcă, studii de marketing, consultanță privind
relațiile cu publicul, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de relații
cu publicul, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
realizare de studii în domeniul relațiilor
publice, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de relaţii media, studii de relații cu
publicul, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere de
contracte (pentru terți), administrare de afaceri,
servicii privind planificarea afacerilor, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii de
funcții administrative, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de reprezentanță
comercială, servicii de strategie în afaceri,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, planificarea
succesiunii de afaceri, planificare strategică
de afaceri, planificare corporativă, organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu clienții,
managementul activităților comerciale, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
în managementul afacerilor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, asistență privind planificarea
comercială, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în afaceri, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, servicii de strategie de
marcă, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, planificare
strategică în afaceri, analiză strategică a
activității economice.

42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, concepție
grafică de materiale promoționale, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în decorațiuni interioare,
cercetare și dezvoltare de produs, cercetare
în domeniul designului, artă grafică și design,
amenajarea interioară magazinelor, amenajări
interioare comerciale, consultanță în materie
de design web, consultanță în materie de
design, consultanță privind designul ambalajelor,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
creare și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare de pagini
web, creare de design de produse de consum,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
studii de fezabilitate în materie de proiectare,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
proiectare și creare de pagini web, servicii de
proiectare grafică, servicii de design privind
comerțul cu amănuntul, servicii de grafică
digitală, servicii de ilustrare (design), servicii
de design de produs, servicii de creare de
pagini web de internet, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de consultanță
în materie de design industrial, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
redactare de site-uri electronice, proiectare și
dezvoltare de produse noi, proiectare și testare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
metode de testare și analiză, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
planificare în domeniul designului, design vizual,
design și dezvoltare de produs, dezvoltare de
produse, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, design grafic și industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
desen industrial asistat de calculator, servicii
de design de brand, conceperea numelor de
marcă, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, elaborare de programe de calculator
pentru analize și rapoarte comerciale, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, găzduirea site-urilor de internet (site-
uri web), design de site-uri web, întreținere
de site-uri web, proiectare de site-uri web,
creare de site-uri pe internet, găzduire de site-
uri web pentru terți, creare și întreținere de
site-uri (pagini web) pentru terți, închiriere de
spații de stocare pentru site-uri web, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
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programare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și întreținere de site-uri
web pentru terți, găzduire de transmisii video,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, cercetare în domeniul mijloacelor
de comunicare sociale.

───────

STR MORII, NR 1, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA COPACENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ilfov City Imobiliare
Intotdeauna acolo pentru tine

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1022939/23.08.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: ”Ilfov”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 16.03.17

(591) Culori revendicate:rosu , negru, galben,
verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Achiziție de proprietăți imobiliare pentru
terți (afaceri imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare în numele terților (afaceri imobiliare),
achiziții de terenuri pentru închiriere (afaceri
imobiliare), acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, asistență

în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în materie de achiziții și interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, furnizare de informații
privind piața proprietăților (imobiliară), furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de locuințe permanente, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de locuințe (apartamente), servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agenților imobiliari,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj financiar în domeniul imobiliar, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar
(servicii financiare), servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii de
management în construcții, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții de
structuri temporare.

───────

(210) M 2022 02354 (111)187082
(151) 04/04/2022
(732) CARMEN ANDREEA FANARAGIU,
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(210) M 2022 02359 (111)186766
(151) 04/04/2022
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A., STR.

UZINEI NR. 1, JUDEȚ ARGEȘ,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DACIA. O TREABĂ BUNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, maşini sport, aparate de locomoţie
terestră, automobile, piesele lor componente,
şi anume: amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare pentru automobile, tetiere
pentru vehicule, arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, capote pentru autovehicule, capote
pentru automobile, capote pentru motoarele
vehiculelor, caroserii pentru automobile, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculelor,
şasiuri auto, circuite hidraulice pentru vehicule,
airbaguri (dispozitive de protecţie pentru
automobile), discuri de frână pentru vehicule,
ambreiaje pentru vehicule terestre, jante,
ştergătoare de parbriz, frâne pentru vehicule,
jante de roţi pentru vehicule, scări pentru
vehicule, motoare de vehicule terestre, parbrize,
paraşocuri pentru automobile, pneuri, portbagaje
pentru vehicule, portiere de vehicule, roţi de
vehicule: retrovizoare, scaune de vehicule,
geamuri de vehicule, volane pentru vehicule,
prelate pentru vehicule.
35. Publicitate în domeniul auto, publicitate
online pe reţea informatică, publicitate prin
internet pentru vânzarea de automobile,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
directă prin poştă, organizare şi realizare de
evenimente publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, studii de piaţă: publicitate
şi marketing, distribuire de anunţuri publicitare,
servicii promoţionale de publicitate: publicitate
cu răspuns direct, publicare de texte şi
materiale publicitare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
vânzare prin licitaţie a vehiculelor, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzârilor în domeniul auto, prezentare de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul de produse în domeniul
auto, de automobile noi şi la mâna a doua şi de
piese de schimb, servicii de vânzare online de

vehicule şi de accesorii automobile, realizarea de
expoziţii comerciale în domeniul auto, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială către
consumatori, consultanţă privind organizarea
afacerii, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul auto, administrare comercială în
domeniul auto.

───────

(210) M 2022 02371 (111)186821
(151) 04/04/2022
(732) FUNDATIA ANDREI MURESANU,

STR. HOREA NR. 48, CAM.3, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400275,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AMDAC

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.08;
26.05.04

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Piese turnate şi forjate pentru autovehicule,
metale comune şi aliaje ale acestora, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, cabluri şi fire neelectrice
din metal comun, ţevi şi tuburi metalice, sarme,
tevi, bare din aluminiu, ferestre metalice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, dispozitive
de blocare a roţilor (blocatoare), rezervoare
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
material metalic pentru calea ferată.
7. Masini-unelte: instalatii de vopsire si
transport, dispozitive de prelucrat metale prin
deformare plastica, ca de exemplu stante
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si matrite, mototare hidraulice, motoare cu
aer comprimat, masini cu aer comprimat,
elemente de comanda pneumatica pentru
masini, motoare, dinamuri, aparate de producere
a aerului ca parti componente ale masinilor,
condensatoare de aer, generatoare de curent,
generatoare de electricitate, componente de
toate tipurile pentru motoare, respectiv:
butoane de pornire, tobe de evacuare, cilindri
pentru motoare, senile de cauciuc care sunt
componente ale masinilor de constructii miniere,
agricole si alte masini de mare tonaj pe senile,
vehicule speciale sau aparate cu roti care nu sunt
utilizate in scopuri de transport respectiv: masini
de maturat cu auto-propulsie.
9. Baterii electrice pentru autovehicule,
acumulatori electrici pentru autovehicule,
invertoare, contoare de distanta parcursa
pentru autovehicule, cutii pentru baterii electrice
si pentru acumulatori electrici, incarcatoare
pentru baterii electrice, cabluri electrice,
instrumente de măsurare marimi electrice si
neelectrice, contoare de distanţă parcursă
pentru vehicule/înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, sisteme de navigaţie pentru
vehicule, manometre lămpi de semnalizare,
transformatoare (electricitate), vehicule de
pompieri, aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, stocarea,
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, suporturi de date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, dispozitive de
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, celule fotovoltaice, lămpi de
semnalizare.

suprastructuri specializate, autobuze şi
autoşasiuri pentru autobuze, troleibuze,
autoutilitare, remorci, semiremorci, autocisterne,
autocomunale, autofrigorifice, autoateliere,
autospeciale, motoare si transmisii, motoare
electrice, motoare pentru vehiculele terestre,
vehicule şi aparate pentru transportul
persoanelor sau bunurilor pe uscat, în aer
sau pe apă si apă piese de schimb destinate
înlocuirii pieselor uzate si/sau degradate
pentru motoarele electrice, pentru motoarele
care echipează vehiculele terestre, vehiculele
și aparatele pentru destinate transportului
persoanelor sau bunurilor pe uscat, în aer sau pe
apă, cuplaje şi componente de transmisie pentru
vehiculele terestre, vehicule cu pernă de aer,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, componente ale vehiculelor, respectiv:
bare de protecţie, parbrize, volane,anvelope
pentru roţile de vehicule, precum şi benzile de
rulare pentru vehicule.

42. Asistenta tehnica si servicii ingineresti,
servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura
cu acestea, proiectare industriala, analize
industriale, servicii de cercetare industriala
si design industrial, servicii de control si
autentificare a calitatii, proiectarea si dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului, servicii ale inginerilor si oamenilor

12. Autocamioane, autotractoare,
autobasculante, autoşasiuri pentru basculante,
autoşasiuri pentru suprastructuri specializate,
autobuze şi autoşasiuri pentru autobuze,
troleibuze, autoutilitare, remorci, semiremorci,
autocisterne, autocomunale, autofrigorifice,
autoateliere, autospeciale, motoare, transmisii
şi piese de schimb pentru: autocamioane,
autotractoare,  autobasculante,   autoşasiuri
pentru basculante, autoşasiuri pentru

35. Publicitate şi afaceri, servicii de comert,
servicii de agenții de import-export, organizare
de expoziţii în scop comercial sau publicitar,
organizare de târguri cu scop comercial sau
publicitar, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor enumerate  in  clasele  6, 7,
9,  12  (cu  excepţia  transportului  acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de 
servicii  pot  fi  furnizate  prin  intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, servicii ale
agenţiilor de publicitate şi servicii precum
distribuirea de prospecte, direct sau prin poştă,
sau distribuirea de eşantioane, servicii de
cercetare cum ar fi cercetare pentru afaceri
comerciale, cercetare de piata, servicii de
gestionare a fisierelor informatice.
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de stiinta care efectueaza evaluari, estimari,
cercetari si rapoarte in domeniile stiintifice si
tehnologice, inclusiv consultanta tehnologica,
inspectii tehnice auto pentru vehicule, audit
energetic, cercetarea si dezvoltarea de produse
noi pentru terti, testarea materialelor.

───────

(210) M 2022 02390 (111)186844
(151) 04/04/2022
(732) POINT PUBLIC AFFAIRS SRL,

STR. ANTON PANN NR.21,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030795,
ROMANIA

(540)

Think HEALTH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.15.09

(591) Culori revendicate:roșu, alb, galben,
verde, albastru închis, albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, consultanta în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de marketing,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri

economice sau publicitare, servicii de relaţii
media, studii de sondaje de opinie cu privire
la piață, servicii de comunicaţii corporative,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare și
coordonare de conferințe cu caracter comercial
și de afaceri, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de colocvii, transfer de know-how (instruire),
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), educație în domeniul sănătății,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de reuniuni și conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese, furnizare de servicii educative în
domeniul sănătății, organizare de evenimente
educative, administrare (organizare) de activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul farmaceutic și al studiilor
clinice, cercetare medicală.
43. Servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de catering, închiriere spații
pentru birouri temporare.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de telemedicină,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, consiliere privind sănătatea
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publică, consiliere farmaceutică, furnizare de
informații în materie de îngrijiri medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate,
servicii medicale, informații medicale, consiliere
medicală, asistență medicală, îngrijire medicală,
consultații medicale.

───────

(210) M 2022 02404 (111)186855
(151) 05/04/2022
(732) DMZ MEDICAL SRL,

BULEVARDUL MAMAIA NR. 387,
STATIUNEA MAMAIA, SC. B, ET.
9, AP. 95, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51 ET. 1 AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLINICA Doctor Med

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#2ab4ab), albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale,
managementul clinicilor medicale pentru terți,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
furnizare de informații statistice privind
aspectele medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire

la afecțiunile medicale, gestionare a costurilor
pentru servicii medicale, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, revizuire a
costurilor cu servicii medicale.
38. Servicii de comunicare online, transmisie
de informații online, transmitere de informații în
materie de produse farmaceutice, de medicină și
de igienă.
41. Furnizarea de tutoriale online, furnizare de
cursuri de instruire online, organizare de cursuri
de pregătire în medicină, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei,
organizare de conferințe și simpozioane în
domeniul medical, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, consiliere în
materie de pregătire medicală, servicii educative
pentru adulți în domeniul medicinei, coordonare
de seminarii de instruire pe probleme medicale,
instruire în domeniul asistenței medicale și
al nutriției, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
formare pentru asistente medicale, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu.
42. Cercetare privind medicina.
44. Servicii de telemedicină, servicii de
medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, asistență medicală de urgență,
informații medicale, consiliere medicală, servicii
oferite de clinici medicale, asistență medicală,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii prestate de medici, servicii
de îngrijiri medicale, examinarea medicală a
persoanelor, planificare de tratamente medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, asistență medicală la domiciliu,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, centre rezidențiale de
asistență medicală, management de servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală pentru oameni, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori
și de alt personal medical specializat, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de servicii de asistență medicală,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală
la domiciliu, asistență medicală, servicii ale
clinicilor medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii mobile ale clinicilor
medicale, servicii de tratamente medicale
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oferite de clinici și spitale, servicii medicale,
servicii de analize medicale, servicii de
examinări medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii medicale pentru tratarea bolii alzheimer,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii medicale oferite printr-o rețea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, furnizare de servicii online
de fișe medicale, cu excepția odontologiei,
servicii medicale pentru tratamentul pielii,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale în domeniul diabetului, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
medicale, și anume, fertilizare în vitro, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui uman, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
măduvei osoase, servicii de analize medicale
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
și tratamentul bolilor, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, servicii de analize medicale pentru
boli cardiovasculare, servicii medicale pentru
tratamentul cancerului de piele, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și
testarea genetică, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate
de la pacienți, servicii de bancă de celule
pentru culturi de celule destinate transplanturilor
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de
un laborator medical, servicii de imagistică
medicală, servicii de medicină generală.

───────

(210) M 2022 02421 (111)187070
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS northstar
(591) Culori revendicate:albastru

(HEX#0066FF), verde (HEX#0BD799)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,
software pentru servere de aplicații, software
de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software
pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea
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bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial - toate produsele de mai sus în
legătură cu tehnologia financiară.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologia financiară.
41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural, transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training) - toate servicile de mai sus
în legătură cu tehnologia financiară.
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
cercetare în materie de software de calculator,
inginerie de software informatic, servicii

de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp) - toate serviciile de
mai sus în legătură cu tehnologia financiară.
45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologie financiară.

───────
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(210) M 2022 02422 (111)187071
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS lighthouse

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.12; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#0066FF), galben (HEX#FFCD34)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,
software pentru servere de aplicații, software
de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software
pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de

date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea
bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial - toate produsele de mai sus în
legătură cu tehnologia financiară.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologia financiară.
41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural, transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training) - toate servicile de mai sus
în legătură cu tehnologia financiară.
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

519

software - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologie financiară.

───────

(210) M 2022 02423 (111)187072
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS innovation studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.12; 29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#FFCD34), verde (HEX#0BD799)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,
software pentru servere de aplicații, software
de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software

cercetare în materie de software de calculator,
inginerie de software informatic, servicii
de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp) - toate serviciile de
mai sus în legătură cu tehnologia financiară.
45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
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pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea
bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing.
41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural, transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training).
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea

de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
cercetare în materie de software de calculator,
inginerie de software informatic, servicii
de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp).
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45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software.

───────

(210) M 2022 02424 (111)187073
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#0066FF)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,
software pentru servere de aplicații, software

de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software
pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea
bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing.
41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural, transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training).
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, elaborare și actualizare de
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software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
cercetare în materie de software de calculator,
inginerie de software informatic, servicii
de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de

date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp).
45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software.

───────

(210) M 2022 02492 (111)186826
(151) 08/04/2022
(732) MAPPIN & WEBB LIMITED,

AURUM HOUSE 2 ELLAND ROAD,
LEICESTER, LE3 1TT, LEICESTER,
MAREA BRITANIE

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

WATCHES OF
SWITZERLAND SINCE 1924

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii, ceasuri portabile sau purtabile
(ceasuri), ceasuri neportabile (ceasornice),
ceasuri si dispozitive pentru masurarea timpului,
ceasornice si instrumente pentru masurarea
timpului, mecanisme pentru intoarcerea
ceasurilor (bobinatoare de ceasuri), cutii de
ceas, portofele de ceas, toate produsele
mentionate anterior fiind fabricate în Elveția.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul din
magazine cu amanuntul, din magazine din
interiorul magazinelor, din magazine pop-
up si/sau servicii de vanzare cu amanuntul
online, toate in legatura cu bijuterii, ceasuri
portabile sau purtabile (ceasuri), ceasuri
neportabile (ceasornice), ceasuri si dispozitive
pentru masurarea timpului, mecanisme pentru
intoarcerea ceasurilor (bobinatoare de ceasuri),
portofele de ceas, cutii de ceas, ceasornice
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si instrumente pentru masurarea timpului,
piese si accesorii pentru toate produsele
mentionate anterior toate fiind fabricate în
Elveția, furnizare de informatii, consiliere si
asistenta in legatura cu selectia unor astfel de
bunuri, operarea de programe de recompense
pentru clienti, programe de fidelizare a clientilor,
managementul de magazin cu amanuntul.

───────

(210) M 2022 02530 (111)186864
(151) 08/04/2022
(732) SC TIAGO NATURAL JUICE SRL,

(540)

LUMEA UNICORNILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării, articole pentru joacă,
respectiv: aparate de amuzament, automate și
acționate manual.

───────

(210) M 2022 02589 (111)186974
(151) 12/04/2022
(732) ASOCIATIA GEROS, STR.

(540)

ORCHESTRA'S CONDUCTOR
democratic competition

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

STR. FAGULUI NR. 28, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720146, 
ROMANIA

MIRCEA CEL BATRAN, NR. 41,
BL. 50, SC. C, AP. 11, JUDETUL
BRASOV, 500193,BRAȘOV, 
ROMANIA
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(210) M 2022 02591 (111)186797
(151) 12/04/2022
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DISCREET DEO PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pentru igiena feminină, cum ar
fi șervețele sanitare, tampoane, absorbante
zilnice, chiloți igienici, scutece pentru
incontinență și șervețele, pantaloni pentru
incontinență.

───────

(210) M 2022 02593 (111)186833
(151) 12/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DANQONA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman.

───────

(210) M 2022 02600 (111)186838
(151) 12/04/2022
(732) EYERIS ENGINEERING SRL,

STR. EMANOIL PORUMBARU,
NR.31, ET.2, AP.5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EYERIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Consultantă tehnologică, servicii de
calculator și tehnologie pentru securizarea
datelor informatice șt a informațiilor personale
și financiare, precum și pentru detectarea
accesului neautorizat la dale și informații
respectiv: servicii de protecție anti- virus
pentru computer, servicii de criptare a datelor,
monitorizarea electronică a informațiilor de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate pun internet, software ca serviciu
(SaaS), platformă ca serviciu (PaaS), servicii
de proiectare, de exemplu: proiectare industrială
proiectare de software și sisteme de computer,
topografie, software de serviciu, dezvoltare
de software in cadrul publicării de software,
cercetarea tehnologica, consultanța tehnologica.

───────

35. Servicii care implică administrarea
afacerilor, funcționarea, organizarea
administrarea unei întreprinderi industriale sau
comerciale, ca și servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii publicitare, de
marketing și promoționale respective distribuirea
de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare, servicii
de relații publice, producția de programe tip
teleshopping, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de asistență comerciala
respective recrutarea de personal, negocierea
de contracte comerciale pentru alții, analiza
prețului de cost, servicii de agenții de import-
export, administrarea comercială a licențeletor
pentru bunurile și serviciile aparținând altora,
lucrări de birou, respectiv: servicii de programare
și memento pentru întâlniri căutare de date
în fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrate
telefonice, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, dezvoltarea de
concepte publicitare, marketing.
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(210) M 2022 02606 (111)186941
(151) 12/04/2022
(732) IULIA-MARIA DRISIS, STR. EROU

IANCU NICOLAE NR. 84, SCARA
A, ETAJ 3, AP. A.3.2, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ew excellwise

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.15.09; 26.01.03; 26.03.04

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#87070D), negru (HEX #001A25), alb,
verde, albastru, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2022 02609 (111)186798
(151) 12/04/2022
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HAUTE COUTURE
L'ECLATANTE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
arome, apă parfumată de uz casnic și pentru
țesături, uleiuri esențiale, preparate pentru
odorizarea aerului.

───────
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(210) M 2022 02612 (111)186942
(151) 12/04/2022
(732) ANDREI-AUREL VASILESCU,

STR. VIGONIEI NR. 2, BLOC
15, ET. 8, AP. 33, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AvLex Jus est
ars boni et aequi

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone PMS2767)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2022 02615 (111)186743
(151) 12/04/2022
(732) MINERALPORT S.R.L., STR.

TRAIAN, NR. 194, JUDEȚ OLT,
PIATRA OLT, OLT, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M Mineralport

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1235C), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, inchirierea echipamentelor de construcţii,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni.

───────

(210) M 2022 02619 (111)186831
(151) 12/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NARGAPO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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5. Preparate farmaceutice de uz uman.
───────

(210) M 2022 02621 (111)187089
(151) 12/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLENERAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman.

───────

(210) M 2022 02625 (111)186940
(151) 13/04/2022
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI, NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEVEDEREMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, medicamente,
tonice (medicamente), drajeuri (medicamente),

───────

(210) M 2022 02630 (111)186754
(151) 13/04/2022
(732) COLOR BRANDS SRL, STR

MARACINENI NR 16C, JUDEȚ
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COLORBRANDS
Marketing.Brought to life.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, gri, albastru, roșu, roz, maro,
mov, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
publicitate online, servicii publicitare și de
promovare, servicii de promovare pentru crearea
unei identități de brand pentru terți, servicii
publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii de consultanță
în afaceri pentru transformare digitală, scrierea
de texte publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, analize publicitare, marketing,
marketing digital, marketing promoțional, servicii
de agenție de marketing, dezvoltare de
concepte de marketing, asistență în marketing,
consultanță în marketing, furnizarea de informații

preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
tulburărilor ochilor, produse farmaceutice pentru
ochi, suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale, extracte
din plante și ierburi de uz medical.
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de marketing, cercetare de marketing, campanii
de marketing, previzionare de marketing,
consultanță profesională în marketing, analiză în
domeniul marketingului, analiza tendințelor de
marketing, întocmire de planuri de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, furnizare
de informații privind marketingul, răspândirea
materialelor publicitare, dezvoltarea de concepte
publicitare, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, intermediere publicitară, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, comunicări (transcrieri de comunicări),
marketing pentru evenimente, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, coordonare de
evenimente comerciale, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2022 02633 (111)187094
(151) 13/04/2022
(732) CERVUS NIGAMI S.R.L., STR.

PISCUL CRASANI NR. 37A, ET. 5,
AP. 33, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CERVUS BARBERSHOP
ESTD. 2022

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 02.01.01; 02.01.23; 26.11.01;
26.11.06; 26.11.13; 01.01.03; 01.01.10;
03.06.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de coafare a părului, servicii oferite
de saloane de coafură, servicii de coafor pentru
bărbați, îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii oferite de frizerii
pentru bărbați, servicii de bărbierie, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, servicii de artă corporală,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, tratament
pentru păr, servicii consultative privind îngrijirea
părului, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, spălarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

529

părului cu șampon, servicii oferite de saloane
de frumusețe, furnizare de informații despre
coafarea părului, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii de coafor de lux, servicii de frizerie,
servicii de igiena si frumusete pentru oameni,
servicii oferite de salon de coafură, servicii de
tuns, servicii de coafor pentru bărbați, tratamente
cosmetice pentru păr.

───────

(210) M 2022 02634 (111)186746
(151) 13/04/2022
(732) IONUȚ MIHAIL FLORESCU, STR.

VISCOLULUI NR. 97, ETAJ 3,
AP.14, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAVORMANGER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 02635 (111)186739
(151) 13/04/2022
(732) STRADE BAUUNTERNEHMUNG

S.R.L., STR. MACULUI NR. 1A,
CAMERA 1, ETAJ 2, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Strade

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
137C), negru (Pantone Black C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, închirierea echipamentelor de construcţii,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni.

───────

(210) M 2022 02637 (111)186896
(151) 13/04/2022
(732) SC TRENDING SOCIETY SRL,

AL.TOPOLOG, NR. 20, BL. E1,
SC. D, ET. 1, AP. 67, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TRENDING Society

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
tricouri imprimate, hanorace, hanorace sport,
hanorace cu glugă, bandane, baticuri, șepci
sportive, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), șepci și căciuli pentru sport.
41. Educație, divertisment și sport, editare de
fotografii, fotografii de tip portret, editare video,
producție de casete video și videodiscuri,
proiecție de filme video, producție de benzi
video, producție de înregistrări video, producție
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───────

(210) M 2022 02656 (111)187087
(151) 13/04/2022
(732) HOLCIM AG, STR.

GRAFENAUWEG 10, ZUG, 6300,
ELVEȚIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Holcim RoadMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
și știință, produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură, săruri de
calciu.

───────

(210) M 2022 02659 (111)187088
(151) 13/04/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Holcim CretoMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
și știință, produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură, săruri de
calciu.

───────

(210) M 2022 02665 (111)186874
(151) 14/04/2022
(732) LATINO MAXI SRL, ŞOS.

COLENTINA NR. 81, BL. 84/I, SC.
1, ET.1, AP. 3, CAMERA NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021165,
ROMANIA

(540)

Jolly JELLY LAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la băuturi din fructe, sucuri de fructe,
siropuri de fructe.

───────

de filme video, producție de materiale video,
înregistrări pe bandă video, servicii de
înregistrare video, editare de înregistrări video,
servicii de producție video, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, furnizare de studiouri audio sau
video, servicii ale studiourilor pentru înregistrări
video, producție audio, video și multimedia și
fotografie, servicii educative, de divertisment
și sportive, productie de podcasturi, producție
de înregistrări audiovizuale, producție audio și
video și fotografie.
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(210) M 2022 02666 (111)186894
(151) 14/04/2022
(732) LATINO MAXI SRL, ŞOS.

COLENTINA NR. 81, BL. 84/I, SC.
1, ET.1, AP. 3, CAMERA NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021165,
ROMANIA

(540)

Jolly JUICE LAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi non-alcoolice din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la băuturi din fructe, sucuri de fructe,
siropuri de fructe.

───────

(210) M 2022 02674 (111)186975
(151) 14/04/2022
(732) IONUȚ DOLĂNESCU, STR.

CAIMATEI NR. 12, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

MARIA CIOBANU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, aplicații
software descărcabile care permit accesul la
muzica interpretată de un artist, fişiere de
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, publicaţii electronice,
descărcabile, holograme, tonomate, muzicale/
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
podcasturi descărcabile.
35. Servicii de rezervare a angajamentelor
pentru artiști interpreți, managementul
activităților de impresariat artistic, promovare
de concerte muzicale, promovare de festivaluri
muzicale, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu amănuntul online de
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, servicii
de comerț cu amănuntul de discuri de vinil,
compact-discuri, dvd-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, servicii de comerț cu ridicata
de discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale.
41. Divertisment, activităţi culturale, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea de festivaluri, servicii de disc
jockey, furnizarea de concerte, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, servicii de
karaoke, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, compunerea de melodii,
culegerea de melodii populare (servicii de
educație și/sau divertisment), furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
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de spectacole, prezentarea prestaţiilor live,
producţia de programe radio şi de televiziune,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), educație
muzicală, producere de podcasturi, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți

───────

(210) M 2022 02675 (111)186875
(151) 14/04/2022
(732) ASOCIATIA ATLATSZO ERDELY

EGYESULET, STR. PETUNIEI
9/52, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400316, CLUJ, ROMANIA

(540)

Átlátszó Erdély
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovare online de rețele informatizate
și pagini web, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
Internet, servicii de administrare a comunităților
online, servicii de publicitate în presă.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, traducere și interpretare, editare de
publicații, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, furnizare de publicații on-line,
publicare de documente, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de manuale de
instruire, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare multimedia, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii de
editare computerizată, servicii de publicare on-
line, servicii jurnalistice.

───────

(210) M 2022 02680 (111)186913
(151) 14/04/2022
(732) CHROOT NETWORK, LIVIU

REBREANU, NR. 46-58, SC.H,
ET.6, AP.66, AECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CHROOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Furnizarea accesului la pagini web,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), furnizarea accesului la site-uri web pe
internet.
42. Închirierea serverelor web, proiectare de
pagini web, creare de pagini web, programare de
pagini web, găzduire de portaluri web, design de
site-uri web, întreținere de site-uri web, găzduire
de pagini web pe internet (hosting), proiectare și
implementare de pagini web pentru terți.

───────

(210) M 2022 02689 (111)187080
(151) 14/04/2022
(732) SPORTNIC TEAM SRL,

STR.MOISE NICOARA, NR.38,
BL,C4, SC.B, ET.7, AP. 206,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPORTNICI
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.14; 02.03.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte
de sport cu senzori digitali încorporați,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), articole de îmbrăcăminte pentru sport cu
senzori digitali încorporați.
35. Publicitate online, publicitate prin bannere,
publicitate în reviste, servicii de publicitate,
organizarea de publicitate, publicitate și reclamă,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate prin
corespondență, publicitate și marketing, agenții
de publicitate, publicitate pentru cinematografe,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate în cinematografe, promovare
(publicitate) de concerte, publicitate pe
peliculă cinematografică, servicii de publicitate
exterioară, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
directă prin poștă, servicii de editare de
publicitate, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate pentru arhitecți, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de promovare și publicitate,
cercetare de piață pentru publicitate, servicii de
agenție de publicitate, consultanță în publicitate
și marketing, publicitate radio și de televiziune,
negociere de contracte de publicitate, servicii
de cercetare privind publicitatea, compilare
de statistici privind publicitatea, difuzarea de
date privind publicitatea, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, productie de
publicitate televizata si radiofonica, întocmirea
de texte de publicitate comercială, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de publicitate și de promovare, publicitate
în sectorul transport și livrare, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de publicitate privind sectoarele de

transport, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, editare post-producție de publicitate
și reclame, servicii de agenții de modele
referitoare la publicitate, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
servicii de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate directă prin poștă
furnizate de întreprinderi specializate, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, publicitate
directă prin poștă pentru atragerea de noi
clienți și menținerea bazei de clienți existente,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți.
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41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de activități sportive sau
competiții, activități de divertisment, sportive și
culturale, pregătire cu privire la activități sportive,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară.

───────

(210) M 2022 02695 (111)187090
(151) 14/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR.C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LAGMADOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice de uz uman.

───────

(210) M 2022 02698 (111)186854
(151) 14/04/2022
(732) MACROMEX SRL, CALEA

DOROBANȚI NR.32, CLADIREA
CORP B ETAJ 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Romania FOR gold

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.17;
26.11.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
562), maro (Pantone 730, Pantone
7407),

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 02701 (111)186946
(151) 14/04/2022
(732) SALTMED THERAPY S.R.L., STR.

FACLIEI NR. 9, BL. 138F, SC. A,
ET. 3, AP. 13, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Salina Himalaya

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.11.01; 26.11.03

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de centre de sănătate.

───────

(210) M 2022 02709 (111)186954
(151) 14/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU, NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, SAT CÂRJOAIA, JUD.
IAŞI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR. 5,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

Tămâioasă
Românească EUFORIA

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1022036/10.08.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “Tămâioasă Românească”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
26.01.01; 26.03.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul cotnari.

───────
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(210) M 2022 02711 (111)186953
(151) 14/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, SAT CÂRJOAIA,
JUDEȚ IAȘI, COTNARI, 707120,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

Busuioacă de
Bohotin EUFORIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.01.01; 24.17.02; 26.11.01; 26.11.25

(591) Culori revendicate:galben, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 02715 (111)186952
(151) 14/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU NR. 1, CASTEL
CÂRJOAIA, SAT CÂRJOAIA,
JUDEȚ IAȘI, COTNARI, 707120,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

Fetească Neagră EUFORIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
26.01.01; 26.11.01; 26.11.13; 26.03.04;
25.01.05

(591) Culori revendicate:mov, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr 1022037/10.08.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: “Fetească Neagră EUFORIA”.
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(210) M 2022 02718 (111)186924
(151) 14/04/2022
(732) EDU APPS S.R.L., STR. JUSTITIEI,

NR.47-49, CORP A, CAMERA
NR. 1, ET.1, AP.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Inovație în Educație
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Platforme de software de calculator, platforme
de software colaborative (software), platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software),
software pentru integrarea segmentelor de
control, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de dat, software, aplicații
software descarcabile, software educational,
softuri educative, softuri educaționale destinate
copiilor, software educațional de calculator
pentru copii, hardware pentru comunicarea de
date.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de promovare, administrare de programe
de schimburi culturale și educative, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de informații și consultanță
pentru carieră (cu excepția consultanței
educațională sau de formare), furnizare de
servicii de administrare a cursurilor academice
pentru instituții de învățământ, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizarea
de reclame, difuzare de anunţuri publicitare,
publicitate online, distribuirea de materiale
publicitare, şi anume pliante, prospecte, broşuri,
distribuirea de materiale marketing şi materiale
promoţionale, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi

sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, furnizare de acces la conținut, site-uri
și portaluri de internet, servicii de telecomunicații.
41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale pentru copii, educație și instruire,
furnizarea educației, educație, divertisment,
activitați sportive și culturale, organizarea de
cursuri școlare legate de sprijinul educațional,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
organizare de programe de instruire pentru tineri,
coordonare de cursuri de instruire, de educație și
de pregătire pentru tineri, furnizare de centre de
recreere, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, servicii oferite
de tabere de recreere, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare și coordonare de târguri în scopuri
academice, informații în materie de educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, învățământ preșcolar,
educație preșcolară, servicii școlare, servicii de
consultanță în domeniul educației, organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
consiliere în materie de educație, furnizare
de informații în materie de educație, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite de
ateliere de formare, organizarea de ateliere
de lucru, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri educative, furnizare de cursuri
educaționale, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
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pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ.
42. Găzduire de platforme pe internet, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, dezvoltare software,
programare și implementare, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
integrarea programelor informatice, servicii de
integrare a sistemelor informatice, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, elaborare și actualizare
de software informatic, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, configurare de
hardware de calculator folosind software, servicii
de proiectare de hardware de calculator,
proiectare de hardware, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, proiectare de hardware și
software pentru calculator.

───────

(210) M 2022 02723 (111)186976
(151) 14/04/2022
(732) DXV DIVISION SRL, BULEVARDUL

ALBA IULIA NR.3, PARTER, BLOC
12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

WASH SHOES

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 09.09.01;
11.07.01; 11.07.05; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (Hex #46397d),
gri inchis (Hex #383a3c), gri deschis
(Hex #bdbebf), rosu (Hex #e0372e)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
7. Aparate de lustruit pantofii, electrice, mașini
pentru curățat încălțămintea, electrice.
21.  Dispozitive pentru lustruirea cu ceară,
neelectrice, pentru pantofi, tip perii.
37. Reparaţii de tapiţerie, spălarea pantofilor,
întreținerea articolelor din piele, curățare și
reparare.
40. Vopsirea ţesăturilor, vopsirea articolelor din
piele, vopsirea pantofilor, vopsirea materialelor
textile.

───────
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(210) M 2022 02740 (111)186977
(151) 15/04/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1022602 din data 18.08.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: 500 mg Diosmină și Hesperidină
micronizate + Extract premium Castan-Sălbatic.

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.24; 24.09.05; 25.01.25;
26.11.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:albastru, alb, roșu,
argintiu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru regimuri alimentare sub
supraveghere medicală.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 02742 (111)186978
(151) 15/04/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 25.01.25; 03.07.24;
24.09.05; 26.11.02

(591) Culori revendicate:alb, roz, argintiu,
turcoaz

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Alimente dietetice de uz medical, alimente
dietetice pentru utilizare în nutriția clinică,
alimente pentru regimuri alimentare sub
supraveghere medicală.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA

MENSTROCALM 
Formulă premium 
9 extracte intense

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA

DETRAVENOS AKUT 
500 mg Diosmină 

și Hesperidinămicronizate + 
Extractpremium
Castan-Sălbatic
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(210) M 2022 02756 (111)187030
(151) 18/04/2022
(732) SC MDM CAT SECURITY SRL,

B-DUL BUCUREȘTI NR. 2 E,
BL 15, SC E, ET 9, AP.77, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100520,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MDM CAT SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.02; 26.11.03; 26.11.07

(591) Culori revendicate:roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate fizică, consultanță
în materie de securitate fizică, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii prestate de un
agent de securitate pentru clădiri, control
de securitate pentru persoane și bagaje în
aeroporturi, servicii de control de securitate al
bagajelor la aeroport, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de consultanță în domeniul nevoilor
de securitate ale întreprinderilor comerciale
și industriale, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de securitate pentru clădiri,
marcaj de securitate pentru bunuri, controlul
de securitate al bagajelor, servicii prestate de
gardă de securitate, consultanță în materie de
securitate radiologică, servicii de control de
pașapoarte (securitate), control de securitate al
pasagerilor liniilor aeriene, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, consultanță

în materie de securitate în muncă, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

(210) M 2022 02770 (111)187026
(151) 18/04/2022
(732) ZEREN SOFTWARE SRL, B-LD

(540)

ZEREN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX#48D7FA), albastru inchis
(HEX#3389FE), bleu(HEX#3BA6FC)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii tehnologice, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, servicii de testare a
securității tehnologice, servicii pentru furnizarea
de informații tehnologice, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării tehnologice.

───────

LASCAR CATARGIU, NR 47 53,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010665, ROMANIA
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(210) M 2022 02791 (111)186822
(151) 19/04/2022
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STR GHEORGHE LAZAR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCUREȘTI, 041256,
ROMANIA

(540)

SOFISKINATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante și antiperspirante,
creme cosmetice, farduri, oje, rujuri, lacuri de
unghii, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri, sampoane și
geluri, odorizante de casă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice.

───────

(210) M 2022 02792 (111)186823
(151) 19/04/2022
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STRADA GHEORGHE LAZAR,
NR.12, PARTER, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041256, ROMANIA

(540)

SKINTESENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante și antiperspirante,
creme cosmetice, farduri, oje, rujuri, lacuri de
unghii, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri, sampoane și
geluri, odorizante de casă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.

───────

(210) M 2022 02793 (111)186824
(151) 19/04/2022
(732) ALMA TIM DISTRIBUTION SRL,

STR. GHEORGHE LAZAR, NR.12,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCUREŞTI, 041256,
ROMANIA

(540)

HEBS - Health
Enjoys Beauty Skin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

542

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse cosmetice, articole de parfumerie
și odorizante, deodorante și antiperspirante,
creme cosmetice, farduri, oje, rujuri, lacuri de
unghii, preparate pentru baie, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
produse pentru toaletă, săpunuri, sampoane și
geluri, odorizante de casă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.

───────

(210) M 2022 02799 (111)186849
(151) 19/04/2022
(732) MATEMANIE SRL, STR. NICOLAE

ONCESCU NR. 1, BL. 105, SCARA
1, AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AFTERHUB by MATEMANIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație și instruire, educație, divertisment
și sport, acordarea de premii în educație,
acreditare de servicii de educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), furnizare de pregătire, educație
și îndrumare, servicii de educație și formare
profesională, organizare de concursuri în
materie de educație, servicii de consiliere în
materie de educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, servicii de
educație furnizate prin intermediul stațiunilor
turistice, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
servicii de certificare în educație, și anume
furnizare de cursuri și examinare, asigurare de
testări și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, consiliere și
coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), furnizarea de
informații în domeniul educației, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

NAPOCA NR. 10, AP. 3-4,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

l LATUYA

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,

(210) M 2022 02813 (111)186830
(151) 19/04/2022
(732) SWISS QUALITY S.R.L., STR.
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mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare, aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță, sonerii
de alarmă, senzori de alarmă, alarme de gaze,
alarme electronice antiefracție, alarme electrice
împotriva fumului, alarme anti-incendiu electrice,
alarme pentru siguranță personală, alarme și
echipamente de avertizare, telecomenzi pentru
acționarea alarmelor de mașină, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, detectoare de gaze combustibile,
aparate pentru analiza gazelor, căști antifonice.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de

măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme anti-
incendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de gaze
combustibile, aparate pentru analiza gazelor,
căști antifonice (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 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
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măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme anti-
incendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate

de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme anti-
incendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, furnizarea de
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
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sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme anti-
incendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
gazelor, căști antifonice, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță, sonerii
de alarmă, senzori de alarmă, alarme de gaze,
alarme electronice antiefracție, alarme electrice
împotriva fumului, alarme anti-incendiu electrice,
alarme pentru siguranță personală, alarme și

echipamente de avertizare, telecomenzi pentru
acționarea alarmelor de mașină, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, detectoare de gaze combustibile,
aparate pentru analiza gazelor, căști antifonice,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme anti-
incendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de
gaze combustibile, aparate pentru analiza
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gazelor, căști antifonice, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la 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,aparate
de măsură, aparate de măsură ultrasonice,
aparate de măsurat curentul, aparate de măsurat
acustice, aparate de măsurat digitale, aparate
electrice de măsurare, aparate de măsură de
precizie, instrumente și aparate de măsurat,
aparate de măsurare a lungimii, aparate de
măsurare a presiunii, aparate de măsurare a
nivelului, aparate de măsurare de referință,
aparate de măsură cu citire digitală, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate pentru
măsurarea consumului de combustibil, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
de măsură a presiunii din pneuri, aparate
telescopice de măsurare cu citire digitală,
aparate pentru măsurarea temperaturii, de uz
casnic, instrumente de măsurare, dispozitive de
măsurare, aparate pentru măsurarea umidității,
sisteme de alarmă, alarme de siguranță,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, alarme
de gaze, alarme electronice antiefracție,
alarme electrice împotriva fumului, alarme anti-
incendiu electrice, alarme pentru siguranță
personală, alarme și echipamente de avertizare,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, detectoare de gaze
combustibile, aparate pentru analiza gazelor,
căști antifonice, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi

sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02816 (111)186846
(151) 19/04/2022
(732) MARMOLUX SRL, ALEEA 1

SIMNIC NR. 52, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIMITIRUL BĂRDINICI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii funerare conexe incinerării,
furnizare de locuri de veci sau cavouri, servicii
religioase, sprijin în perioada de doliu, servicii
de îmbălsămare, servicii de mumificare, servicii
de incinerare, servicii de cosmetologie mortuară,
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
realizare de ceremonii religioase.

───────
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(210) M 2022 02817 (111)187092
(151) 19/04/2022
(732) EAN CLINIC S.R.L., STR. PADURII

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

eanclinic Full Face Recovery

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.15; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, auriu, maro,
albastru, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de o
clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum
sunt: tehnică dentară, radiografii, implantologie,
tratamente stomatologice, evaluare medicală
şi analize specifice domeniului, servicii
medicale, consultații stomatologice, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a
dinților, servicii de ortodonție, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, tratament
cosmetic, servicii pentru îngrijirea pielii, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii medicale, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, furnizare
de terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, tratamente cosmetice de umplere prin

injecție, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de chirurgie estetică, servicii de chirurgie
estetică și plastică, servicii de chirurgie de
implanturi dentare, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de întindere a pielii cu
laser.

───────

(210) M 2022 02818 (111)186745
(151) 19/04/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PAPER FILTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
11.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/

NR. 14, JUD. IASI, IASI, 
ROMANIA
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ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite

───────

(210) M 2022 02826 (111)186814
(151) 20/04/2022
(732) UNIUNEA FEDERAȚIILOR

COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAȘ NR.14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 010898, ROMANIA

(540)

COLUMBA UBI
CONCORDIA IBI VICTORIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.04; 26.01.02; 26.01.09;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5015),
galben (RAL 1028), portocaliu (RAL
2004)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
produse alimentare și hrană pentru animale,
momeală, nu artificială.
35. Organizare și coordonare de vânzări, pentru
alte persoane, de animale și bovine înregistrate
și comerciale, organizare și coordonare de

vânzări de animale, servicii de agenții de import
și export, organizare de cumpărări colective,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2022 02839 (111)187078
(151) 26/04/2022
(732) RED CONS SRL, CALEA

(540)

RED CONS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, consultanţă în construcții curățarea
terenurilor pentru construcții, decorare de
clădiri, demolare de construcții civile, demolări
de construcții, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind amenajarea

TURNISOARULUI NR.108,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA NR.37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 
430293,ROMANIA
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clădirilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de
clădiri, servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de informații privind
construcția de clădiri, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii
de management în construcții, supravegherea
construcției de clădiri, izolarea clădirilor, reparații
şi întreținere imobile rezidențiale, instalații şi
mentenanță pentru instalații, aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele construite, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de căptușeli
pe clădiri, aplicarea de căptușeli în tuneluri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea de
vopsea de protecție pe lemn, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, armături din
mortar pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de spații de cazare,
construcție de structuri din oțel, construcție
de terenuri de sport, construcție de ziduri,
construcție de verande, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), construcții de case pe bază
de comandă, construcții de clădiri comerciale,

construcții de clădiri rezidențiale, construcții de
fabrici pe bază de comandă, construcții de
grădină (montare și închidere cu geamuri),
construcții de infrastructură civilă, construcții
de infrastructură energetică, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, construcții de terase, construcții
subterane, construire de grajduri, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construire de locuri de cazare pentru
turism, construire de spitale, construire de
structuri subterane, construire de uzine chimice,
construire de școli, construirea de aeroporturi,
construirea de centre comerciale, construirea
de fabrici, construirea de locuințe publice,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor.

───────
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(210) M 2022 02840 (111)186834
(151) 20/04/2022
(732) INTERCONTINENTAL GREAT

BRANDS LLC, 100 DEFOREST
AVE, NEW JERSEY, EAST
HANOVER, 07936, NEW JERSEY,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BELVITA BUNA
DISPOZIȚIE ÎNCEPE AICI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de brutărie, produse de patiserie,
preparate din cereale, cereale pentru micul
dejun, pâine, pișcoturi, biscuiți dulci sau sărați,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), fursecuri,
biscuiţi, napolitane, batoane de cereale, vafe
belgiene, torturi/prăjituri, produse de patiserie,
gustări care conțin ciocolată, pesmet, biscuiți sau
pateuri (patiserie), produse de cofetărie, gheaţă
comestibilă, și anume produse de înghețată,
deserturi, produse de patiserie și deserturi
congelate, produse de patiserie și deserturi
răcite, toate bunurile menționate mai sus care nu
sunt destinate în mod special bebelușilor, copiilor
și sugarilor.

───────

(210) M 2022 02847 (111)186904
(151) 20/04/2022
(732) BIO-MAR R&D SRL, ALBA IULIA

NR.98, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, ION
CREANGA NR. 106, BL. C1, ET. 4,
AP. 3, CAM. 2, JUDEȚUL IAȘI, IASI,
077080, IAȘI, ROMANIA

(540)

R&D BIOMAR

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:violet, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Biocide, biocide naturale, antiseptice,
unguente antiseptice, șervețele antiseptice
impregnate, dezinfectanți și antiseptice, ape de
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gură antiseptice, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseptice cu efect profilactic, tampoane de
vată antiseptice, produse antiseptice pentru
spălare, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, produse antiseptice pentru îngrijirea
rănilor, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, dezinfectanți de uz medical, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente dentare.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amanuntul si cu
ridicata de produse farmaceutice, medicale.

───────

(210) M 2022 02848 (111)186882
(151) 20/04/2022
(732) MARINA & SANTIS SRL,

STATIUNEA MAMAIA, JUDEȚUL
CONSTANȚA, STATIUNEA
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B, SC.
B, AP. 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

MH MAPAMOND HOLIDAYS
Explore. Dream. Discover.

(531) Clasificare Viena: 01.17.02; 01.05.23;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, bej, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, organizare și coordonare de
prezentări în scopuri publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri comerciale, promoționale și
publicitare, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, organizarea întâlnirilor de afaceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, administrare a
afacerilor pentru hoteluri din stațiuni turistice,
administrație comercială, consultanță în afaceri,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
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reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru alte
persoane, pentru prestarea de servicii, publicare
de materiale publicitare online, publicitate radio
și de televiziune
39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
furnizate de agenții de transport, servicii de
agenții de voiaj pentru călătorii cu omnibuzul,
agenții de rezervare a călătoriilor, rezervări
prin agenții de tururi de oraș, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de
agenții pentru călătorii cu avionul, servicii
de rezervare oferite de agenții de închirieri
de mașini, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizarea de excursii, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de excursii
și croaziere, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, organizare de
excursii, servicii de transport pentru excursii
turistice, servicii de organizare de excursii
pentru turiști, organizare de excursii incluse în
pachetele de vacanță, organizare și rezervare
de excursii, organizare de croaziere, organizare
de tururi, organizare de zboruri, organizare de
expediții, organizarea de călătorii, organizare
de rute turistice, organizarea transportului cu
taxiul, organizarea transportului de pasageri,
organizare de călătorii de afaceri, organizare de
călătorii cu avionul, organizare de călătorii în

străinătate, organizare de călătorii cu autocarul,
organizare de călătorii și croaziere, organizare
și intermediere de călătorii, organizare de
călătorii de vacanță, organizarea transportului de
pasageri cu vapoare, organizarea transportului
de pasageri cu avionul, servicii pentru
organizarea transportului de călători, organizare
și realizare de vizite turistice, organizarea de
călătorii, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizarea închirierii de vehicule, organizare și
rezervare de croaziere, organizare și rezervare
de călătorii, agenți pentru organizarea de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de agenție pentru organizarea
transportului de călători, serviciile de agenție
pentru organizarea de circuite turistice.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de cazare, servicii ale agențiilor de
rezervare de locuri de cazare (time-share),
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții pentru
rezervarea cazării pe timpul călăloriilor, oferite
călătorilor, organizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru evenimente, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
vacanțe, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare (time-share), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare pentru vacanțe, agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare de
cazare pentru turiști, servicii de cazare în stațiuni
turistice, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, rezervare
de locuri de cazare la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare pentru vacanțe, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, organizare de
locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
rezervare de cazare la hotel, rezervări de spații
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
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pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de informații pe internet
despre cazare, servicii de touroperatori pentru
rezervarea de cazare temporară, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, servicii de rezervare
a locurilor de cazare (time-share), servicii
furnizate de o agenție pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii contractuale de
alimentație, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast food la pachet, servicii oferite
de fast-fooduri, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2022 02859 (111)187075
(151) 21/04/2022
(732) SAHPROD METEOR SRL,

SAT FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SULTAFORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
preparate, pastă de tomate și bulion, jeleuri,
gemuri și compoturi.
30. Sosuri (mirodenii), ketchup, muștar.

───────

(210) M 2022 02861 (111)187074
(151) 21/04/2022
(732) SAHPROD METEOR SRL,

SAT FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

KETCHAVIT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
preparate, pastă de tomate și bulion, jeleuri,
gemuri și compoturi.
30. Sosuri (mirodenii), ketchup, muștar.

───────

(210) M 2022 02890 (111)186832
(151) 21/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MIRLEXO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────
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(210) M 2022 02902 (111)186979
(151) 26/04/2022
(732) MINIPROD S.R.L., STR. VIDIN

NR. 64, SC. B, AP. 18, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730133, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Maestro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2022 02908 (111)186795
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON,
WC2R 3LA, GLOUCESTERSHIRE,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VUSE BERRY WATERMELON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,

preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2022 02912 (111)186802
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON,
GLOUCESTERSHIRE, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VUSE CREAMY TOBACCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2022 02916 (111)186916
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VUSE PEPPERMINT ICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2022 02919 (111)186799
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VUSE MANGO ICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical).

───────
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(210) M 2022 02922 (111)186801
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VUSE GRAPE ICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────

(210) M 2022 02923 (111)186800
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VUSE WATERMELON ICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────
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(210) M 2022 02930 (111)186980
(151) 26/04/2022
(732) VIRGIL IULIAN MUNTEANU,

BULEVARDUL GHENCEA NR.
24, BLOC C88B, SC. 1, ETAJ 7,
AP. 26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

infoactual.ro

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.11.05; 24.17.02

(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice, descărcabile.
16. Produse de imprimerie, fotografii.
35. Publicitate.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.
39. Transport, organizarea de călătorii.
40. Servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02931 (111)186744
(151) 26/04/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PAPER LOC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.04.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2022 02932 (111)186748
(151) 26/04/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PAPER LOC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 02933 (111)186981
(151) 26/04/2022
(732) ANDREEA-ROXANA UNGUR,

CALEA CLUJULUI, NR. 66, APT. 5,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GODEEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 02968 (111)187028
(151) 27/04/2022
(732) IRINA RUSU-MACABINSKI, STR.

VALEA IALOMITEI NR. 6, BLOC
C10, SCARA 1, ET.5, APT.32,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061966,
ROMANIA

(540)

Introspective...

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
29.01.13; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roz, albastru
deschis, albastru inchis, galben, gri,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
formare muzicală, educație muzicală, editare
muzicală, cursuri de muzică, producția de
muzică, editare de muzică, înregistrări de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, coruri de muzică gospel,
organizare de divertisment muzical, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, regizare de
spectacole muzicale, publicare de partituri
muzicale, concerte muzicale pentru radio,
publicare de texte muzicale, închiriere de casete
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de înregistrări muzicale, servicii de
educație muzicală, transcriere muzicală pentru
terți, servicii de biblioteci muzicale, reprezentații
muzicale în direct, publicare de lucrări muzicale,
producție de spectacole muzicale, organizare
de interpretări muzicale, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
prezentare de reprezentații muzicale, servicii
de mixare muzicală, producere de concerte
muzicale, servicii de transcriere muzicală,
servicii de editare de muzică, compunere
de muzică pentru terți, concerte de muzică

în direct, interpretare de muzică și canto,
spectacole cu muzică în direct, servicii de
muzică în direct, publicare de cărți de muzică,
închiriere de instrumente muzicale, servicii
de divertisment muzical animat, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, organizare de
concerte de muzică pop, servicii educaționale cu
privire la muzică, reprezentație de dans, muzică
și teatru, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii de instruire în domeniul muzical,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare și coordonare de concerte
muzicale, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, divertisment muzical
oferit de către formații instrumentale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, prezentare
în direct de producții muzicale de crăciun,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, planificarea de piese
de teatru și de spectacole muzicale, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) de pe site-uri web de pe internet cu
muzică în format mp3, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, producție și coordonare de exerciții
pentru cursuri și programe de muzică, furnizare
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de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, selectare și compilare de
muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, furnizare de clasificări
pe categorii de vârstă pentru conținut de
televiziune, film, muzică, video și jocuri video,
prezentare de concerte, divertisment de tipul
concertelor, rezervare de bilete la concerte,
închiriere de săli de concerte, organizare și
coordonare de concerte, servicii pentru concerte
de canto, rezervare de locuri la concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
agenții de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, productie de podcasturi, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
video, producție de casete video, servicii
de producție video, producție de benzi
video, producție de programe tv, producție
de prezentări audiovizuale, producție de
materiale video, producție de spectacole
scenice, producție de înregistrări audiovizuale,
producție de documentare, producție de
animații, producție de televiziune, producție
de spectacole, producție de filme formative,
producție de reprezentații teatrale, producție
de evenimente sportive, producție de filme
video, producție de desene animate, producție
de documentare cinematografice, producție de
filme cinematografice, producţie de podcast-
uri, servicii de producție de teatru, producție
de spectacole în direct, producție de filme
pentru televiziune, producție de materiale
video formative, servicii de producție de
animație, servicii de producție de filme,
producție de filme video preînregistrate,
producție de spectacole de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune, producție de
filme cinematografice preînregistrate, producție
de clipuri cinematografice animate, producție

de concursuri de talente, producție de
spectacole de teatru, producție de clipuri grafice
cinematografice, producție de piese de teatru,
producție de spectacole de comedie, producție
de rapoarte privind învățământul, producție de
programe de televiziune, producție de filme
pentru cinematografe, producție de videodiscuri
pentru terți, producție de filme de cinematograf,
producție de spectacole de cabaret, producție de
spectacole și filme, producție de reprezentații pe
scenă, producție de master-uri audio, producție
de înregistrări master audio, producție de filme
în studiouri, productie de filme pe benzi video,
producție audio și video și fotografie, producție
de materiale de divertisment audio, producție
de efecte speciale pentru radio, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
efecte speciale pentru televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
evenimente sportive pentru radio, producție
de melodii pentru filmele cinematografice,
producție de evenimente sportive pentru filme,
producție de filme în scopuri educaționale,
producție de filme pe benzi video, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii de producție de benzi audio, producție
de casete video și videodiscuri, servicii de
înregistrare și producție audio, servicii în
domeniul producției de spectacole, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
de filme în scopuri de divertisment, producție
și prezentare de programe de radio, producție
de spectacole de divertisment cu instrumentiști,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de programe de
divertisment pentru televiziune, producție de
spectacole de divertisment cu cântăreți, servicii
de producție de programe de televiziune,
producție de programe de televiziune prin cablu,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, producție de filme de televiziune
și cinematografice, producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de evenimente de divertisment în
direct, producție audio, video și multimedia
și fotografie, producție de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, producție de
casete audio în scopuri de divertisment,
producție de divertisment sub formă de casete
video, producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de film pe dvd și cd-
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rom, producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, producție
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de seriale de televiziune, producție
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, producție de filme și de filme pe
casete video, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice
pentru televiziune, servicii de producție de
divertisment sub formă de materiale video,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, producție de programe de acțiune
în direct și de animație, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de filme pe bandă video și pe
dvd-uri, servicii pentru producție de divertisment
sub formă de emisiuni de televiziune, producție
de spectacole de revistă în fața unui public în
direct, producție de înregistrări audio și video
pe suporturi audio și video, producție de casete
video folosite pentru formarea educațională în
cadrul întreprinderilor, producție de casete video
folosite în cadrul întreprinderilor pentru formarea
educațională privind managementul, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
înregistrare, studiouri de înregistrare, servicii
de înregistrare video, furnizare de echipamente
de înregistrare, furnizare de studiouri de
înregistrare, închiriere de casetofoane redare-
înregistrare, închiriere de aparate de înregistrare
video, închiriere de echipamente de înregistrare
acustică, servicii de înregistrare audio și video,
servicii prestate de studiouri de înregistrare,
închirierea de aparate de înregistrare video,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, editare sau înregistrare de sunete și
imagini, furnizare de servicii de înregistrare
video automată, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare, servicii de studio pentru
înregistrarea filmelor cinematografice, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare video, închiriere de aparate
pentru înregistrare audio și video, închiriere
de aparate pentru înregistrarea de semnale
video, închiriere de aparate pentru înregistrarea
de semnale audio, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, închirierea
studiourilor de înregistrări, închiriere de studiouri
de înregistrări, furnizare de studiouri audio sau
video, servicii ale studiourilor pentru înregistrări

video, servicii de înregistrări în studio pentru
filme, servicii oferite de studiouri pentru repetiții
(înregistrări), închiriere de decoruri pentru
studiouri de televiziune, închiriere de aparatură
de iluminare pentru studiouri de televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrări privind
producerea de discuri audio, închiriere de corpuri
de iluminat pentru studiouri cinematografice
și de film, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, înregistrări originale, închirierea
de înregistrări sonore, servicii de înregistrări
audio, închiriere de înregistrări audiovizuale,
servicii de înregistrări sonore, închiriere de
înregistrări fonografice, înregistrări pe bandă
video, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, înregistrări pe benzi video
(filmare), închiriere de înregistrări pe gramofon,
închiriere de înregistrări sonore și video, servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, închirieri
de filme cinematografice și înregistrări sonore,
închiriere de înregistrări de sunete și imagini,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, servicii
de divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări
audio și video, servicii de divertisment, servicii
de instruire, servicii de editare, servicii de
agrement, servicii ale cinematografelor, servicii
de animatori, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de formare profesională, servicii de jocuri online,
servicii de jocuri video, servicii ale unui fotograf,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
bibliotecă electronică, servicii educaționale pe
calculator, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de recepție (divertisment),
servicii educative pentru adulți, servicii de
educație sportivă, servicii oferite de teatre,
servicii oferite de discoteci, servicii de editare
computerizată, servicii educaționale de sprijin,
servicii de publicare de reviste, servicii de
formare de personal, servicii de publicare on-
line, servicii de spectacole cu laser, furnizare
de servicii de karaoke, servicii de rezervare
la teatru, furnizare de servicii recreative
acvatice, servicii ale studiourilor de televiziune,
servicii specifice parcurilor de aventură, servicii
educaționale în domeniul designului, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii de redactare
de scenarii, servicii de recreere și instruire,
servicii educative pentru sectorul industrial,
servicii de publicare de text electronic, servicii
de divertisment legate de concursuri, servicii
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de divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment furnizate în discoteci, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii de
educație furnizate prin televiziune, servicii de
închiriere de materiale video, servicii pentru
difuzarea de filme cinematografice, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de cântăreți, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
pentru producția de filme cinematografice,
servicii educative în arta interpretării scenice,
servicii de montaj de divertisment lejer, servicii
privind ghidul programelor de televiziune, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii informative cu privire la filme video,
servicii de informare cu privire la cărți, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
educație furnizate prin intermediul radioului,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
servicii specifice parcurilor de distracții și
tematice, servicii ale agențiilor de modele
pentru artiști, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de iluminat în
scopuri de divertisment, servicii de rezervare de
bilete pentru teatru, servicii de rezervări pentru
activități de divertisment, servicii în producția
de filme de animație, servicii de învățământ la
distanță oferite online, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, servicii de instruire
prestate cu ajutorul simulatoarelor, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de publicare de software de divertisment
multimedia, servicii pentru operare de jocuri
de bingo computerizate, servicii de jocuri
electronice furnizate prin intermediul internetului,
servicii de formare cu privire la exprimarea
vocală, servicii pentru parcurile de distracții și
cele tematice, servicii de instruire în domeniul
procesului de fabricație, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
servicii de educație furnizate prin programe
de televiziune, servicii de divertisment sub
formă de filme cinematografice, servicii de
formare cu privire la discursul oral, servicii de
închiriere de materiale video și audio, servicii
de divertisment oferite pe piste de curse,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte, servicii de divertisment de televiziune
cu circuit închis, servicii în producția de filme
cinematografice și telefilme, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale

copiilor, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
sportive, servicii educaționale pentru furnizarea
de cursuri de instruire, servicii educaționale
pentru predarea scrierii cu ajutorul tastaturii,
servicii de închirieri de echipamente audio
și video, servicii de informații prin telefon
referitoare la educație, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, servicii de săli de joc prin realitate
virtuală, servicii de divertisment furnizate prin
transmisii continue online, servicii de informații
de bilete pentru sporturile electronice, servicii
de divertisment în legătură cu sporturile
electronice, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii educative
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, servicii de prezentatori de radio și
de televiziune, servicii de scriere la comandă
în scopuri nepublicitare, servicii de agenții
de rezervare de bilete la teatru, furnizarea
de servicii de divertisment prin intermediul
filmelor cinematografice, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de agenții de rezervare de
bilete la cinematografe, servicii de agenții de
rezervare pentru bilete la cinematografe, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de divertisment pentru
producția de spectacole în direct, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
servicii de divertisment pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii educaționale și de
instruire cu privire la sport, servicii educaționale
și de instruire cu privire la jocuri, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în
direct, servicii de animație și efecte speciale
pentru filme și video, servicii de înregistrări
audio, de filme, video și de televiziune,
servicii de divertisment referitoare la jocuri cu
întrebări și răspunsuri (quiz), servicii specifice
parcurilor de distracții cu tematică inspirată din
producțiile radiofonice, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment pentru
asocierea de utilizatori și jocuri de calculator,
servicii de jocuri electronice furnizate printr-o
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rețea globală de comunicații, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de rezervare de bilete
și locuri la spectacole de teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de consiliere și informare privind cariera
(asistență educațională și de instruire), servicii
specifice parcurilor de distracții cu tematică
inspirată din producțiile de televiziune, servicii
de jocuri furnizate prin intermediul comunicațiilor,
pe calculatoare sau telefoane mobile, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, servicii în domeniul
jocurilor electronice furnizate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii de
jocuri de realitate virtuală furnizate online dintr-
o rețea de calculatoare, servicii de înscriere
și de rezervare de bilete la evenimente
în domeniul sporturilor electronice, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerereservicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, servicii în domeniul jocurilor electronice
furnizate printr-o bază de date computerizată
sau prin internetservicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente recreative și de petrecere
a timpului liber, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line
sau printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, închiriere
de cinematografe, închiriere de retroproiectoare,
închiriere de radiouri, închiriere de proiectoare,
închiriere de cărți, închiriere de tonomate,
închiriere de reproduceri fotografice, închiriere
de materiale didactice, închiriere de filme
preînregistrate, închiriere de discuri video,
închiriere de studiouri cinematografice, închiriere
de filme video, închiriere de echipamente
video, închiriere de instrumente didactice,
închiriere de receptoare tv, închiriere de
echipament radio, închiriere de casete audio,
închiriere de aparate cinematografice, închiriere
de proiectoare cinematografice, închiriere de
aparate audiovizuale, închiriere de casete
înregistrate, închiriere de jocuri video, închiriere

de ecrane video, închiriere de discuri compacte,
închiriere de cărți audio, închiriere de aparate
didactice, închiriere de pick-upuri, închirierea
de filme cinematografice, închirierea de benzi
video, închirierea de camere video, închirierea
de echipamente audio, închiriere de materiale
educative înregistrate, închiriere de cd-rom-
uri, închiriere de materiale de instrucție,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de proiectoare de film, închiriere de proiectoare
pentru filme, închiriere de proiectoare de
diapozitive, închiriere de radiouri și televizoare,
închiriere de negative de film, închiriere de
ziare și reviste, închiriere de filme pe dvd,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
închiriere de săli pentru spectacole, închiriere de
recuzită de film, închiriere de aparate de filme
cinematografice, închiriere de proiectoare de
filme cinematografice, închiriere de proiectoare
pentru filme cinematografice, închiriere de
materiale și aparatură didactică, închiriere
de echipamente pentru iluminatul scenic,
închiriere de instalații de adresare publică,
închiriere de camere cinematografice de filmat,
închiriere de echipamente de reproducere
acustică, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, închiriere de copii
de film pozitive, închiriere de cititoare de
cărți electronice, închiriere de echipament și
instalații sportive, închiriere de console pentru
jocuri video, închiriere de echipament sportiv
pentru scufundări, închiriere de aparate pentru
jocuri video, închiriere de spații pentru artă
interpretativă, închirierea de echipamente pentru
scufundări subacvatice, închiriere de aparate
pentru reproducerea de sunete, închiriere de
aparate de reproducere a sunetului, închiriere de
aparatură de iluminare pentru teatre, închiriere
de mașini și aparate de jocuri, închiriere
de costume (teatru sau baluri mascate),
închiriere de mașini și aparate de divertisment,
închiriere de picturi și lucrări de caligrafie,
închiriere de aparate de proiecție de cinema,
închiriere de materiale înregistrate legate de
divertisment, servicii de închiriere a mașinilor
pentru karaoke, închiriere de aparate pentru
proiectare de filme cinematografice, închiriere
de filme preînregistrate sub formă de discuri,
închiriere de dispozitive de control pentru
iluminatul scenic, închiriere de dispozitive pentru
iluminarea scenelor de teatru, închiriere de benzi
video, casete video și videograme, închiriere
de echipament sportiv sau pentru exerciții
fizice, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de decoruri pentru
televiziune și filme cinematografice, închiriere
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de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, închiriere de filme preînregistrate
sub formă de casete video, închiriere de
discuri, discuri compacte sau benzi magnetice
preînregistrate, închiriere de instalații pentru
producția de programe de televiziune, închiriere
de dispozitive de iluminare pentru platourile
de televiziune, închiriere de aparate de
proiecție cinematografică și accesoriile aferente,
închiriere de echipament pentru activități de
echitație pentru amatori, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de filmat, închiriere
de benzi video magnetice înregistrate pentru
exersarea limbilor, servicii de închiriere de
aparate pentru săli de jocuri recreative,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de suporturi de date înregistrate în scopuri de
divertisment, închiriere de discuri sau de benzi
audio magnetice înregistrate, pentru exersarea
limbilor, închiriere de aparate pentru jocuri de
tip slot-machine (mașini de jocuri), servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, studiouri
cinematografice, studiouri de dans.

───────

(210) M 2022 02977 (111)186982
(151) 27/04/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

one UNIRII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
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informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare
de afaceri financiare), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluari imobiliare,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, finantare
imobiliara, gestionarea proprietatilor (imobiliare),
intermediere pentru inchirierea de proprietati
imobiliare, servicii financiare privind proprietatile
imobiliare, servicii de consultanta privind
proprietatile imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, inchiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, stabilirea finanţării pentru proiectele
de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare

de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 02983 (111)186983
(151) 28/04/2022
(732) DECONSTRUCT AG S.R.L.,

ALEEA RECOLTEI, NR.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400481, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT.1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

DEConstruct A.G.

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 24.17.02; 07.01.08; 07.01.12;
07.01.24

(591) Culori revendicate:roz (Hex #b10e47),
negru (Hex #000000), rosu inchis (Hex
#580320), alb (Hex #ffffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comerciala a francizelor,
administrarea afacerii, servicii de antreprenoriat,
organizarea afacerii, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții rețele drumuri, servicii
de construcții.
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42. Servicii de proiectare.
───────

(210) M 2022 02991 (111)186984
(151) 28/04/2022
(732) FLORICA MOTOC, BLD.MIHAIL

KOKALNICEANU, BL.B, AP.3, SAT
GUGEȘTI, JUDEȚ VRANCEA,
COMUNA GUGESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Florica Motoc DARE
YOUR BLOSSOM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.05; 26.11.13; 29.01.02;
29.01.04

(591) Culori revendicate:indigo, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, furnizare de instruire,
divertisment, activitati sportive si culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
activitati de îngrijire sanitara si de infrumusetare
pentru persoane si animale, servicii de
agricultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2022 02997 (111)186840
(151) 28/04/2022
(732) LUMIERE BEAUTY SERVICES

S.R.L., STR. LAMOTESTI NR. 4,
CAMERA NR. 1, BL. 5, SC. 1, ET.
4, AP. 20, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IVABROWS

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumate,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de machiaj, de parfumerie și de
înfrumusețare, intermediere în acordurile privind
vânzarea- cumpărarea de bunuri, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, de parfumerie, de machiaj si de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de păr, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
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bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
de parfumerie, de machiaj si de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor de machiaj,
vanzare cu amănuntul si cu ridicata de uleiuri
esențiale, vanzare cu ridicata a produselor de
îngrijire corporala, vanzare cu amănuntul a
produselor de îngrijire corporala, vanzare cu
ridicata a produselor pentru machiaj, vanzare
cu amănuntul a produselor pentru machiaj,
vanzare cu amănuntul si cu ridicata a produselor
pentru protejarea pielii corpului, organizare
de târguri si expoziții in scop comercial si
publicitar, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, consiliere și consultanță
în afaceri referitoare la francizare, servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri, consiliere
în afaceri privind francizarea, strângerea la un
loc, în folosul terților, a produselor cosmetice,
de parfumerie, de înfrumusețare si de machiaj,
cu excepția transportului acestora, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, aceste servicii
fiind furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, cursuri în tehnici
de înfrumusețare, organizare de seminarii
educative în materie de terapii de înfrumusețare,
cursuri de cosmetică, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, seminarii de pregătire
în tehnicile de coafură, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la îndepărtarea părului
nedorit, ateliere organizate în scopuri educative,
acreditare de servicii de educație, consultanță
în materie de formare, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare

de cursuri, creare (redactare) de podcast-
uri, creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, academii (educație), cursuri
de formare, cursuri de formare avansată, cursuri
de nutriție (nemedicale), cursuri pentru îngrijirea
corporală, demonstrații în scop de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire, formare
continuă, formare complementară, formare în
afaceri, formare privind sănătatea și starea de
bine, furnizare de centre de pregătire, furnizare
de cursuri de evaluare a abilităților, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru carieră, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, închiriere de
materiale și aparatură didactică, instruire în
domeniul coafurii, organizare de ateliere și
seminare, organizare de ateliere profesionale și
cursuri de pregătire profesională, organizare de
conferințe, organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de cursuri de formare,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de expoziții în scop de instruire,
organizare de seminarii, organizare de webinare,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pregătire în arta înfrumusețării, pregătire în
domeniul igienei, pregătire și instruire, pregătire
în domeniul studierii și folosirii plantelor în
scop medicinal sau terapeutic, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de cataloage, publicare de
cărți instructive, publicare de reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare electronică on-line de periodice și cărți,
publicare și emitere de documente științifice în
legătură cu tehnologia medicală, reorientarea
profesională, realizare și coordonare de cursuri
de formare, realizarea de seminarii, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii ale unei academii de formare, servicii
de consiliere în materie de educație, servicii de
cluburi de sănătate (antrenamente), servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță referitoare la elaborarea
de cursuri de formare, servicii de educație și
pregătire profesională, servicii de instruire oferite
de școlile de frumusețe, servicii educative în
domeniul sănătății, servicii educative în materie
de igienă, transfer de know-how (instruire),
cursuri de machiaj, cursuri de laminare gene
si sprâncene, cursuri de îndepărtare tatuaj
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sprâncene, cursuri de mezoterapie, cursuri
privind îngrijirea corporala, cursuri privind frizeria
si coafura, cursuri de masaj, cursuri de masaj
facial.
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice
pe față, artă corporală, servicii oferite de
case de odihnă, chiropractică, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în materie de frumusețe,
consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, electroliză cosmetică,
electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului, eliminarea celulitei, epilat cu ceară,
extinderea părului ca serviciu, servicii oferite
de frizerii pentru bărbați, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutriție, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, furnizare de informații
despre masaj tradițional japonez, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor
de frumusețe, furnizare de informații despre
moxibustie, furnizare de informații în materie
de frumusețe, furnizare de informații referitoare
la sănătate, furnizare de instalații de solariu,
implantarea părului, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, închiriere de echipamente
și aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea pielii, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtarea cu laser a
tatuajelor, informații referitoare la masaj, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, manichiură,
masaj, masaj thailandez, masaj shiatsu, masaj
facial, moxibustie, ondularea părului, orientare
dietetică și nutrițională, perforarea trupului
(piercing corporal), pilates terapeutic, refacerea
părului, servicii oferite de saloane de bronzare,
servicii oferite de saloane de coafură, servicii
oferite de saloane de frumusețe, servicii oferite
de saloane de înfrumusețare pentru tunderea
perucilor, servicii oferite de saloane de îngrijire
a pielii, servicii oferite de saloane de îngrijire
pentru animale de companie, servicii oferite de
saloane de tatuaj, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire

corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de acupunctură, servicii de
aromaterapie, servicii de artă corporală, servicii
de bărbierie, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bronzat prin pulverizare, servicii de coafare a
părului, servicii de coafor, servicii de coafor de
lux, servicii de coafor pentru copii, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță cu privire la
epilarea corporală, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de consultare în legătură cu masajul,
servicii de cosmetică, servicii de epilare, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de frizerie,
servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de împletire a părului, servicii de
îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire
a unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de întors genele, servicii de
liposucție, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de manichiură
la domiciliu, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de masaj la picioare, servicii
de meditație, servicii de permanent pentru
întors genele, servicii de permanent pentru
păr, servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de tatuare a sprâncenelor, servicii
de terapie luminoasă, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratament
pentru celulită, servicii de tratamente de
înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de tratare a celulitei, servicii de vopsire a
genelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
servicii de vopsit de șuvițe de păr, servicii
de vopsit gene, servicii furnizate de saloane
de coafură și înfrumusețare, servicii pentru
extensii de gene, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea părului, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii personale de epilare, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
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grăsimii, servicii prestate de saloane de
manichiură, tratament cosmetic, tratament
cosmetic al tatuajelor, cu laser, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic cu laser pentru varicozități, tratament
cosmetic cu laser pentru ciupercă unghială,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratament cu laser pentru
creșterea părului, tratament pentru păr,
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, servicii
de laminare sprâncene, tratament anti acne,
tratament împotriva îmbătrânirii pielii, servicii
de epilare cu pasta de zahar, servicii de
diagnostic pentru ten, servicii de design si
stilizare a sprâncenelor si genelor, servicii
de mezoterapie, servicii de îndepărtare tatuaj
sprâncene, servicii de lifting facial, servicii pentru
prevenirea si îndepărtarea vergeturilor (servicii
de înfrumusețare centru oameni), servicii de
manichiură și de pedichiură.

───────

(210) M 2022 03004 (111)186985
(151) 28/04/2022
(732) NVM PREMIUM ONLINE SRL,

STR. POPA SAPCA, NR. 41,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

NVM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate pentru încălzire și uscare
personală, aparate de iluminat și reflectoare,
filtre pentru uz industrial și casnic, aparate
de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat, aparate cu leduri pentru uscarea
unghiilor, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
accesorii pentru iluminatul electric, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, accesorii pentru corpuri de iluminat,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), accesorii electrice de iluminat,
accesorii de iluminat pentru exterior, suporturi
de abajururi, accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, accesorii pentru lămpi
cu raze infraroșii, accesorii pentru intalații de
iluminat cu raze infraroșii, aparate de iluminat
de urgență, becuri cu led, bare luminoase,
becuri de lanternă, becuri de iluminat, becuri
de format mic, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat cu led, benzi de
lumină, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, instalații luminoase de
Crăciun (altele decât lumânări), lămpi electrice,
lămpi solare, lămpi flexibile, lămpi decorative.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole fantezie pentru petreceri, baloane pentru
petreceri, covorașe ornamentale pentru pomul
de Crăciun, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri și pomi de Crăciun
artificiali, dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), ciorapi pentru cadourile de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, leagăne,
animale de jucărie umplute, aparate de zbor de
jucărie, jocuri, jucării, jocuri de masă și aparate
de jocuri de noroc, jucării electronice, jucării
pentru pisici, jucării pentru copii, jucării pentru
câini, machete de elicopter, machete de mașini,
mașini de jucărie cu acționare electronică,
păpuși de pluș.

───────
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(210) M 2022 03012 (111)186873
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPPAY

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.09

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax,
xac) descărcabile, aplicație software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac) înregistrată, program de
calculator înregistrat sau descărcabil, program
de calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac),
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software
plată pentru terminale eft-pos multiplatforma
(verifone, ingenico, pax, xac), creare de
software în legătură cu aplicația software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac), servicii de personalizare de
software în legătură cu aplicația software plată
pentru terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac), dezvoltare software,
programare și implementare în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax,
xac), actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-
pos multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac),

întreținere și reparare de software în legătură cu
aplicația software plată pentru terminale eft-pos
multiplatforma (verifone, ingenico, pax, xac).
45. Concesiune de licențe de programe de
calculator, licențierea software-ului de calculator,
licențierea aplicației software plată pentru
terminale eft-pos multiplatforma (verifone,
ingenico, pax, xac).

───────

(210) M 2022 03014 (111)186871
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE S.R.L.,

STRADA DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BLOC P17, SCARA 3,
AP. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPKIOSK

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.09

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software pentru echipamente de
tip chioșc cu eft-pos descărcabile, aplicație
software pentru echipamente de tip chioșc
cu eft-pos înregistrată, program de calculator
înregistrat sau descărcabil, program de
calculator înregistrat, software, software de
calculator înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu eft-pos, dezvoltare de software,
dezvoltare de software pentru terți în legătură
cu aplicația software pentru echipamente de
tip chioșc cu eft-pos, creare de software
în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos, servicii de
personalizare de software în legătură cu aplicația
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software pentru echipamente de tip chioșc
cu eft-pos, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu eft-
pos, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu eft-pos, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu eft-pos.

───────

(210) M 2022 03017 (111)186869
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPSWITCH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
dezvoltare de software, dezvoltare de software
pentru terți în legătură cu aplicația software

server de tranzacționare pentru chioșc, creare
de software în legătură cu aplicația software
server de tranzacționare pentru chioșc, servicii
de personalizare de software în legătură cu
aplicația software server de tranzacționare
pentru chioșc, dezvoltare software, programare
și implementare în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
actualizarea software-ului în legătură cu aplicația
software server de tranzacționare pentru chioșc,
întreținere și reparare de software în legătură
cu aplicația software server de tranzacționare
pentru chioșc.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software server
de tranzacționare pentru chioșc.

───────

(210) M 2022 03019 (111)186870
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPTICKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
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42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, dezvoltare de software, dezvoltare
de software pentru terți în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, creare de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, servicii de personalizare
de software în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.

───────

(210) M 2022 03020 (111)186868
(151) 28/04/2022
(732) SMARTPAY SOFTWARE SRL,

STR. DEZROBIRII NR. 45,
PARTER, BL. P17, SC. 3, AP.
32, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEVICE SPTMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.12; 24.07.01; 24.07.03;
24.07.23; 01.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Aplicație software server de tranzacționare
pentru chioșc, descărcabilă, aplicație software
server de tranzacționare pentru chioșc
înregistrată, program de calculator înregistrat
sau descărcabil, program de calculator
înregistrat, software, software de calculator
înregistrat.
42. Proiectare de software, proiectare
personalizată de software în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, dezvoltare de software, dezvoltare
de software pentru terți în legătură cu aplicația
software pentru echipamente de tip chioșc cu
EFT-POS, creare de software în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, servicii de personalizare
de software în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, dezvoltare software, programare și
implementare în legătură cu aplicația software
pentru echipamente de tip chioșc cu EFT-
POS, actualizarea software-ului în legătură cu
aplicația software pentru echipamente de tip
chioșc cu EFT-POS, întreținere și reparare de
software în legătură cu aplicația software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.
45. Concesiune de licențe de programe
de calculator, licențierea software-ului de
calculator, licențierea aplicației software pentru
echipamente de tip chioșc cu EFT-POS.

───────

(210) M 2022 03031 (111)186751
(151) 29/04/2022
(732) AGRONOMAT DISTRIBUTION

SRL, STR. BUJORILOR NR. 3,
BL. B20, SC. 2, ET. P, CAM.3,
JUD. ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AGRONOMAT DISTRIBUTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
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privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă, audit
financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerilor, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, negocierea și încheierea de
tranzacții comerciale pentru terți, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terți închiriere
de echipamente și mașini de birou, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare închirierea de
material publicitar, publicitate radio înregistrarea

comunicărilor și datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-
uri pentru terți, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

574

consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2022 03037 (111)186836
(151) 29/04/2022
(732) AXENTI CĂTĂLINA-FRANCESCA,

STR. PĂUNEȘTI NR, 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARMSTRONG

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 03043 (111)186986
(151) 29/04/2022
(732) CAMELIA-MANUELA SOCEANU,

STR. HAGI GHITA, NR.58,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ETAJ
1, AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Editura For You

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 03.07.24

(591) Culori revendicate:alb, roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate pentru înregistrarea sunetelor,
aparate pentru transmiterea sunetului, aparate
pentru reproducerea sunetului, aparate
pentru reproducerea imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
case de marcat, cărți audio, cărți electronice.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii (tiparite), produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
hârtie, carton, clișee tipografice, clișee, materiale
pentru artiști plastici, pensule, mașini de
scris, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor), ambalaj de carton,
ambalaj din plastic, hârtie de ambalaj, caractere
tipografice, cărți, cărți ilustrate, cărți manuscrise,
cărți educative, carti cu informatii, cărți de
povești, cărți documentare, cărți școlare.
35. Servicii de editare de texte publicitare,
administrație comercială, servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Legarea cărților, tipărire de cărți.
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41. Servicii de redactare de scenarii, educație,
instruire, divertisment, activități de divertisment,
sportive și culturale.
42. Programare pentru calculatoare, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online.

───────

(210) M 2022 03054 (111)186987
(151) 13/05/2022
(732) TOPAERO S.R.L., STR. VALEA

CALUGAREASCA, NR. 2, CAM.
1, BL. 720, SC. A, ET. 3, AP.
15, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AERAT te bagă la răcoare

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, întreținere de rutină a aparatelor
de aer condiționat, reparare și întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii

de curățare a aparatelor de aer condiționat,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, instalare,
întreținere și reparații de aparate de climatizare.

───────

(210) M 2022 03058 (111)186988
(151) 29/04/2022
(732) AC HELCOR SRL, STR. DR.

(540)

COLESTIM DUO PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 03071 (111)186989
(151) 02/05/2022
(732) NATURALIS, SOSEAUA CHITILEI

NR. 60, SECTOR 1, BUCURESTI,
012393, ROMANIA

(540)

CITRA-MAG B6 EXPERT

VICTOR BABES, NR. 50, 
JUDETUL MARAMURES, 
BAIA MARE,  430092, ROMANIA
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(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0051C2, HEX #001B3E, HEX
#73CDDA), alb (HEX #FFFFFF)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico-farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale,
suplimente enzimatice, enzime pentru scopuri
medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, imunostimulante,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, băuturi
medicinale, medicamente de uz uman, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază de
minerale, scoarţă de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, produse
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, săruri de potasiu pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice proteice,
soporifice, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman, preparate pe
bază de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, publicitate în
domeniul medical și farmaceutic, închirierea
spaţiului publicitar în legătură cu produse
medicale și farmaceutice, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare în
legătură cu produse medicale și farmaceutice,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea produselor medicale și
farmaceutice, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, prezentarea
produselor farmaceutice si medicale în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
în legătură cu domeniul medical și farmaceutic
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,

publicarea de texte publicitare în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
închirierea de standuri
de vânzare pentru produse farmaceutice,
marketing cu public ţintă în domeniul medical și
farmaceutic.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea în scopuri farmaceutice, calibrare
(măsurare) în scopuri farmaceutice, analiză
chimică în scopuri farmaceutice, servicii de
chimie, studii clinice, proiectare industrială
în scopuri farmaceutice, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice în scopuri
farmaceutice, consultanţă tehnologică în scopuri
farmaceutice.
44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternativă, consiliere în domeniul sănătăţii,
consiliere farmaceutică, prepararea reţetelor de
către farmacişti.

───────

(210) M 2022 03075 (111)186990
(151) 02/05/2022
(732) FLORENTINA-LAVINIA BIRSAN,

STR. DRM. DEALU BABII, NR.
31, ET.1, AP.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRESTIGE SALON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 03085 (111)186835
(151) 02/05/2022
(732) SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ

POLI-MED APACA, STR.
DEZROBIRII NR.13, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PMA MEDICAL AD OMNES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic de tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistență
medicală, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
telemedicină.

───────

(210) M 2022 03086 (111)186917
(151) 02/05/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GL, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

neo Rich Purple

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:negru, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului

───────

(210) M 2022 03090 (111)186991
(151) 02/05/2022
(732) AGRII ROMANIA SRL, CALEA

LUGOJULUI, NR. 3, JUDEȚ TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PIASTUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate bacteriologice folosite în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
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bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,
fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri , insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.

───────

AV ILIESCU TEODOR, NR
30, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GM&Co Consulting
Coaching Mentoring

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.25; 26.04.05; 29.01.01; 29.01.07

(591) Culori revendicate:bej , portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de editare editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 03106 (111)186993
(151) 03/05/2022
(732) VASILE SILVIU PRIGOANĂ, STR.

LABIRINT, NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GÂNDEŞTE VERDE,
GÂNDEŞTE ROSAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehicule terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.

───────

(210) M 2022 03118 (111)186845
(151) 03/05/2022
(732) RALMIDA COM SRL, STR. PREOT

TOMA GEORGESCU, BL. 18D,
JUD. DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

101figurine

(210) M 2022 03098 (111)186992
(151) 03/05/2022
(732) GABRIELA MANDREA, INTRAREA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.04;
02.09.04

(591) Culori revendicate:verde, galben,
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă (obiecte de divertisment),
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), personaje umane de
jucărie, jucării zornăitoare, jucării vorbitoare,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
machete auto (jucării), machete de animale
(jucării), machete de clădiri (jucării), machete de
plastic sub formă de jucării, machete de structuri
(jucării), jucării antistres, aparate de exerciții
de jucărie, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, articole de joacă educative, articole
fantezie pentru petreceri, biciclete de jucărie,
bastoane pentru majorete, căluți-balansoar,
case de păpuși, camere de aer gonflabile pentru
activități recreative acvatice, corturi de joacă,
tobogane, triciclete (articole de joacă), trotinete
(jucării), patine cu role în linie, trambuline,
skateboarduri, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, jocuri
sportive, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, păpuși,
păpuși vorbitoare, jucării de pluș, marionete,
figurine de acțiune (jucării), seturi de joacă
pentru figurinele de acțiune, jocuri legate de
personaje de ficțiune, vehicule (jucării), jucării
vorbitoare, jucării electronice, drone (jucării).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
în scop publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, echipamente pentru sport
și exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de
joacă, aeromodele, zmeie, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), personaje
umane de jucărie, jucării zornăitoarejucării
vorbitoare,kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de

animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de structuri (jucării), jucării antistres, aparate de
exerciții de jucărie, aparate pentru jocuri video,
articole de joacă educative, articole fantezie
pentru petreceri, biciclete de jucărie, bastoane
pentru majorete, căluți-balansoar, case de
păpuși, camere de aer gonflabile pentru activități
recreative, corturi de joacă, tobogane, triciclete
(articole de joacă), trotinete (jucării), patine cu
role în linie, trambuline, skateboarduri, prăștii,
popice, pompe pentru mingi, platforme pentru
exerciții, patine, jocuri sportive, scaune de joc
interactive pentru jocuri video, mingi antistres
pentru antrenarea mâinilor, mingi antistres din
materiale maleabile, joystick-uri pentru jocuri
video, console de jocuri, console portabile
pentru jocuri video, controlere pentru console
de jocuri, păpuși, păpuși vorbitoare, jucării de
pluș, marionete, figurine de acțiune (jucării),
seturi de joacă pentru figurinele de acțiune,
jocuri legate de personaje de ficțiune, jucarii
inteligente, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării.

───────

(210) M 2022 03120 (111)186995
(151) 03/05/2022
(732) CASA DIN VIE TURISM SRL,

STR VALEA NUCETULUI, NR.
23, JUDEȚ PRAHOVA, URLAȚI,
106300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Fleurs de vin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Sare.

───────
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(210) M 2022 03123 (111)186994
(151) 04/05/2022
(732) COSMETIC PLANT PRODCOM

SRL , STR. TRAIAN VUIA NR.
133A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

FLORELLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice hidratante, hidratante (produse
cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, creme fluide
(cosmetice), creme tonifiante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
creme de noapte (cosmetice), produse
cosmetice pentru piele.

───────

(210) M 2022 03127 (111)186900
(151) 05/05/2022
(732) VIA RENT A CAR GROUP

MOBILITY SERVICES SRL,
STR. LUCRETIU PATRASCANU
NR.16, BL. MY4, SC.2, ET.8,
AP.59, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Be VIP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, amabalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 03128 (111)186899
(151) 05/05/2022
(732) VIA RENT A CAR GROUP

MOBILITY SERVICES SRL,
STR. LUCRETIU PATRASCANU
NR.16, BL. MY4, SC.2, ET.8,
AP.59, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, amabalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 03133 (111)187013
(151) 04/05/2022
(732) TBN FOOD SRL, ALEEA

MUSATINI, NR. 11, BLOC N15,
SCARA C, ETAJ 2, AP. 11, JUDEȘ
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LA OSPĂȚ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 11.01.04; 08.07.11; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#f68e22), gri (HEX#ffffff), negru
(HEX#000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de mâncare la pachet, servicii
de catering, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2022 03134 (111)186818
(151) 04/05/2022
(732) ATELIER RALUCA MIHĂLCEANU

SRL, STR.LIBERTAȚII, NR.50,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RALUCA MIHĂLCEANU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de

îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălțăminte și pentru acoperirea capului (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin mijloace
electronice (de exemplu prin intermediul site-
urilor web), publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare a articolelor de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online a articolelor de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului, servicii de comenzi online a articolelor
de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru
acoperirea capului, servicii de comenzi online
computerizate a articolelor de îmbrăcăminte,
încălțăminte și pentru acoperirea capului,
încălțăminte și pentru acoperirea capului, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu ridicata si cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului.

───────
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(210) M 2022 03136 (111)186996
(151) 04/05/2022
(732) COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA

ROMÂNĂ S.A., BLVD.DACIA,
NR.140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, ROMANIA

(540)

FUNDAȚIA POȘTA
ROMÂNĂ Livrăm fapte bune

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1795
c), galben, albastru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 03140 (111)186997
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI, NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2022 03142 (111)186998
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
19.07.10; 29.01.12; 26.04.02

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
2665C), galben (Pantone 4008C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2022 03144 (111)186999
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
imp-ish do naughty

things for fun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
19.07.10; 29.01.12; 26.04.02

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2270C), roz (Pantone 213C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

GRAMMATIK DRAMMATIK
ambitchous be more of 

a bitch than the average bitch
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(210) M 2022 03145 (111)187001
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
NFI no f- idea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
19.07.10; 29.01.12; 26.04.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
298C), verde (Pantone 3570C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

(210) M 2022 03146 (111)187002
(151) 04/05/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

GRAMMATIK DRAMMATIK
sexorcism sleeping
with someone new
to get over your ex

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
19.07.10; 29.01.12; 26.04.02

(591) Culori revendicate:roz (Pantone
1767C), roșu (Pantone 1788C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────
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(210) M 2022 03149 (111)186902
(151) 04/05/2022
(732) CG TECH LABS SRL, SPLAIUL

INDEPENDENTEI NR. 313B,
CORP C3, ET.9, AP.70, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

C G TECHLABS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.02;
26.11.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Programarea computerelor, inginerie,
servicii de efectuare de evaluări, estimări,
cercetări și rapoarte în domeniile tehnologice,
inclusiv consultanță tehnologică, servicii
tehnologice si de cercetare si proiectare in
legătură cu acestea, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului, servicii de calculator și tehnologie
pentru securizarea datelor informatice și a
informațiilor personale și financiare, precum
și pentru detectarea accesului neautorizat la
date și informații, servicii de protecție anti-
virus pentru computer, servicii de criptate a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
servicii de proiectare, proiectare de software
și sisteme de computer, proiectare de site-
uri web, design de ambalaje, servicii științifice
și tehnologice, precum și de cercetare și
proiectare în legătură cu acestea, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, însămânțarea norilor,
oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în

proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe
siteurile web [servicii de tehnologia informației],
digitalizarea documentelor [scanare], duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor web, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, furnizarea
de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității datelor,
efectuarea copiilor de siguranță prin trimiterea
datelor în afara locației, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
și dezvoltarea de produse noi pentru terți,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
software-uiui pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web, scrierea de coduri, consultanță în
domeniul securității rețelelor de telecomunicații,
proiectare de prototipuri, proiectare de modele
simulate pe computer, servicii de măsurători
cartografice sau termografice cu ajutorul
dronelor, minerit de criptomonede, design
grafic pe computer pentru proiecții de video
mapping, investigații de criminalistică digitală
în domeniul criminalității informatice, servicii
de consultanță tehnologică pentru transformare
digitală, consultanță în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
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inteligenței artificiale, servicii de autentificare a
utilizatorilor cu ajutorul tehnologiei blockchain,
dezvoltarea de jocuri de calculator și jocuri video,
informatică cuantică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor,
servicii de design de logo-uri.

───────

(210) M 2022 03150 (111)186923
(151) 04/05/2022
(732) CASA CU SUFLET S.R.L., CART.

VENCHIU, NR. 29, JUD. MUREȘ,
SIGHIŞOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA CU SUFLET

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
07.01.24; 03.07.24; 26.11.05

(591) Culori revendicate:verde, maro, roz,
crem, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizarea de spectacole muzicale,
organizarea de spectacole muzicale live,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, reprezentații muzicale
în direct, producție de spectacole muzicale,
organizarea de concerte de muzică în

direct, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare și coordonare de
concerte muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii culturale, activități
culturale, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, divertisment pe internet,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, organizare de
gale, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de planificare de
petreceri, planificare și coordonare de petreceri
(divertisment), organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de ateliere de lucru și seminarii
pe teme de autocunoaștere, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, furnizare de
cazare temporară în case de vacanță, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, închiriere de case
de vacanță, servicii de alimentație publică,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant
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și bar, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni.

───────

(210) M 2022 03151 (111)187003
(151) 04/05/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND

SRL, STR.TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir COZO-
BUN DE DIMINEAŢĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 05.03.11; 05.03.13;
26.01.03; 08.01.02; 11.01.01; 08.01.06;
05.07.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben, crem,
maro, verde, alb, argintiu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

formă de stea, apă de mare pentru gătit, aperitiv
(produse de patiserie), aperitiv cu brânză si
marar, aperitiv cu crenvuști, aperitiv cu varză,
aperitiv cu carne, arahide cu sare, arome - altele
decât uleiurile esențiale, arome de cafea, arome
pentru prăjituri - altele decât uleiurile esențiale,
arpacaș (produse din cereale), arpacaș din
grâu, arpacaș din orz sau orzoaică, arpacaș
din ovăz, arpacaș pentru alimentație umană,
azimă (produse de panificație din făină), baghete
(produse de panificație), baghetă albă dublu
coaptă, baghetă albă rustique, baghetă cu
adaosuri, baghetă simplă, baghetă țărănească,
batoane (produse de panificație din făină de
grâu), batoane simple (produse de patiserie),
batoane cu adaosuri (produse de patiserie),
batoane cu lapte si diferite arome si adaosuri
(produse de patiserie), batoane de lemn dulce
pentru produse de cofetărie, baton din cereale,
batoane din cereale cu diferite arome si
adaosuri, arome pentru băuturi băuturi - altele
decât uleiurile esențiale), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de ceai, băuturi pe baza de ciocolată,
băuturi pe bază de lapte, bezele (produse de
cofetărie), bicarbonat de sodiu pentru gătit,
biscuiți (produse de patiserie), biscuiți simpli,
biscuiți aperitiv, biscuiți cu cereale, biscuiți cu
cremă, biscuiți obisnuiți, biscuiți cu adaosuri,
biscuiți cu semințe, biscuiți dietetici, biscuiți
glazurați, biscuiți pe bază de malț, blaturi de tort
(produse de patiserie), boia, bomboane simple,
bomboane cu diferite adaosuri si umpluturi,
bomboane cu mentă, branzoaice (produse de
patiserie), briose (produse de patiserie), budinci
(produse de cofetărie), cacao pentru fabricarea
produselor de patiserie si cofetărie, cacao cu
lapte, cafea, ceai, cacao si înlocuitori ai acestora,
cafea pentru fabricarea produselor de patiserie
si cofetărie, cafea Boromir, cafea cu lapte, cafea
espresso decofeinizat, cafea espresso, cafea
gingerbread caffe latte, cafea verde, caffe latte,
caffe latte decofeinizat, cappuccino decofeinizat,
cappuccino, capere, caramele (produs de
cofetărie), carne pentru prepararea sosurilor pe
bază de carne, cartofi pentru fabricarea făinii
de cartofi si a preparatelor alimentare pe bază
de cartofi, cavatappi, ceaiuri de plante, ceai
(diferite sortimente), ceai cald, ceai rece, ceai
cu miere, cereale pentru diferite gustări pe bază
de cereale si preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale expandate, cereale uscate,
chantecler (produse de cofetărie), chipsuri de
cartofi acoperite cu ciocolata, checuri (produse
de patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată,
checuri cu diferite creme si adaosuri, checuri
glasate cu ciocolată, checuri glazurate, checuri

30. Agenti de îngrosare pentru gătit, alimente
pe bază de ovăz, aluaturi pentru produse de
panificație, patiserie, cofetărie, aluaturi pentru
foietaj (produse de patiserie), aluaturi pentru
pizza (produse de patiserie), aluaturi refrigerate
(produse de patiserie), aluaturi uscate (produse
de patiserie), amandine (produse de cofetărie),
amestecuri de ciocolată caldă (băuturi), amidon
de uz alimentar, anason (semințe), anason în
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marmorate cu cremă, cheesecake (produse de
cofetărie), chifle (produse de panificație din făină,
chifle simple, chifle cu adaosuri si umpluturi,
chifle cu semințe, chocolate cookie caffe latte,
chocottone (produse de patiserie), chutneys
(condiment), ciau - ciau (condiment), cicoare
(inlocuitor de cafea), ciocolată, ciocolată de
casă, ciocolată caldă cu marshmallow, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu diferite amestecuri si
umpluturi, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
fântâna, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie, patiserie si pâine,
ciocolată tartinabilă, cicolată caldă, clătite, coj
de tarte (produse de patiserie), colaci (produse
de panificație din făină), colac festiv, colac
mireasă, colac moldovenesc, colac pentru
moț, condimente cu diferite arome, condimente
pe bază de mirodenii, cornetti (produse de
patiserie), cornetti cu diferite arome si adaosuri,
cornulețe (produse de patiserie), cornulețe cu
diferite arome si umpluturi, cornulețe cu rahat,
cornulețe cu umplutură de gem de fructe,
cornulețe foietaj cu diferite arome si umpluturi ,
cornuri (produse de panificație din făină), cornuri
cu diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie),
covri - dog, covrigi (produse de panificație din
făină), covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi,
covrigi cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu
adaosuri, covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți
cu semințe, covrigi impletiți, covrigi impletiți
cu adaosuri si arome, covrigi simpli, covrigi
buzoieni, covrigi buzoieni cu adaosuri si arome,
covrigi de buzău, covrigi de buzău cu adaosuri
si arome, covrigei (produse de panificație din
făină), covrigei cu diferite adaosuri si arome,
cozonaci (produse de patiserie), cozonaci cu
diferite creme, arome si adaosuri, cozonaci
glazurați, cristale de jeleuri cu arome, pentru
fabricarea produselor de cofetărie cu jeleuri,
creme pentru prajituri(produse de cofetărie),
cremă caramel, cremă cu crochete, cremă de
ouă englezească, cremă pe bază de cacao,
cremă pe bază de ciocolată, cremă pe bază de
cafea, cremă pe bază de nes, cremă tartinabilă
pe bază de ciocolată, cremă tartinabilă de cacao,
cu alune de pădure, cremă cu vanilie, cremă
brulle caffe latte, cremă cu fructe, cremă cu
diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse de
patiserie), crochete cu diferite adaosuri (produse
de patiserie), crochete împletite cu semințe,
croissant (produse de patiserie), croissant cu
diferite arome si umpluturi, croissant fresh
cu unt, croissant simplu, crutoane, crostini
(produse de panificație din faina), cuișoare,
cupcakes (produse de cofetărie), cupcakes

cu ciocolată, cupcakes cu diferite creme si
adaosuri, curcumă de uz alimentar, curry, cus-
cus, decoratiuni comestibile pentru prăjituri,
deserturi, deserturi cu înghețată, deserturi pe
baza de ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate(produse de
cofetărie), drajeuri romboidale pentru produse
de cofetărie, drajeuri cu diferite arome, drojdie,
drojdie pentru fabricarea berii, dropsuri (produs
de cofetărie), dropsuri cu diferite arome si
umpluturi, dropsuri cu diferite arome, dropsuri
simple, dulciuri, dulciuri de înghețată din
iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri pentru
decorarea pomului de Crăciun, drojdie, praf de
copt, ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu
diferite umpluturi, esențe pentru alimentație, cu
excepția esențelor eterice si a uleiurior esențiale,
faina si preparate din cereale, faină albă de
grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină albă
din grâu de panificație, făină alimentară, faină
de boabe, făină de cartofi alimentara, făină de
fasole, făină de grâu, făină de muștar, făină
de orez, făină de orz, făină de ovăz, făină de
porumb, făină de secară alimentară, făină de
secară prăjită, făină de soia, făină dietetică din
grâu de panificație, făină din brizură de orez,
făină din germeni de grâu, făină din germeni
de porumb, făină de tapioca alimentară, făină
graham, făină integrală de grâu, făină integrală
de secară, făină neagră din grâu de panificație,
făină semialbă de grâu dur, făină semialbă de
secară, făină semialbă din grâu de panificație,
făină simplă, fermenți, fermenți pentru paste,
fidea (paste făinoase din făină), fidea cu diferite
adaosuri, fidea cuiburi, figurine din ciocolată
(produse de cofetărie), figurine din pastă de
zahăr, floricele (produse de cofetărie), floricele
de porumb, foi de pandișpan (produse de
cofetărie), foi de plăcintă (produse de patiserie),
foi pentru cremșnit (produse de patiserie), foi
pentru prăjituri (produse de patiserie), foi pentru
produse de cofetărie, foi pentru produse de
patiserie, foietaje (produs de patiserie), foietaje
cu diferite adaosuri si arome, foietaje cu diferite
umplutiri, fondante (produse de cofetărie),
franzelă (produse de panificație din faina ),
franzelă cu adaosuri, franzeluță, franzeluță
graham, franzeluță țărănească, frappuccino cu
baton lapte si cacao, frappuccino, friscă, fructe
de pădure învelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse de
cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi de grâu,
fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
fulgi din amestecuri de cereale, fulgi din târâtă
de cereale, fursecuri (produse de patiserie),
fursecuri asortate, fusilli (paste făinoase din
faina), germeni de grâu (produse din cereale),
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germeni de porumb (produse din cereale),
gheata (apa inghetata), gheată comestibilă,
gheată naturală sau artificială, gheată pentru
răcire, ghimbir, glucoză cu arome, glucoză
pentru uz alimentar, glucoză tablete, gluten de uz
alimentar, gogoși (produse de patiserie), gogoși
simple, gogoși cu diferite arome si umpluturi,
grâu spelt, procesat, griș, griș alimentar (griș si
calciu gris), griș de porumb, grisine (produse de
panificație), grisine cu diferite adaosuri, gume
de mestecat, altele decât de uz medical, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez,
halva , halva cu diferite arome si adaosuri, hot-
dog, îndulcitori naturali, infuzii, altele decât cele
medicinale, inghetata, sorbeturi si alte produse
similare sub forma de inghetata, comestibile,
înghețată cu arome, înghețată cu ciocolată,
înghețată cu fructe, înghețată de iaurt, înghețată
din lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, înlocuitori de cafea, inlocuitori de
ciocolată, inlocuitori de ceai, inlocuitori de cacao,
japoneze (produse de panificație din făină),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), ketch-up,
lapte pentru cafea, lapte pentru cacao, lăptișor
de matcă pentru alimentație umană, cu excepția
celui de uz medical, lemn dulce pentru produse
de cofetărie, lianți pentru cârnati, lianți pentru
înghețată, lipie (produse de panificație din făină),
lipie albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânza,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltozâ, mămăligă, mâncăruri pe bază de făină,
mâncăruri pe bază de mălai, marțipan, melasă,
mentă pentru utilizare în cofetărie, merdenele
(produs de patiserie), merdenele cu diferite
umpluturi (produse de patiserie), mere in foietaj
(produse de patiserie), miere pentru prepararea
produselor de patiserie si cofetărie, migdale
pentru utilizarea in cofetărie, miniamandine
(produse de cofetărie), minibaghete (produse
de panificație din faina), minibaghete cu diferite
adaosuri, minicoșulete cu diferite umpluturi
(produs de cofetărie), minicrostini (produse de
patiserie), minicupcakes cu fructe (produse
de cofetărie), minicupcakes cu ciocolata,
minicupcakes cu tiramisu, minieclere (produse
de cofetărie), minisandwich diferite sortimente
(produse de patiserie), miniștrudele (produse
de patiserie), miniștrudele cu diferite umpluturi,
minitarte (produse de cofetărie), minitrufe
(produse de cofetărie), mirodenii pentru produse
de panificație, patiserie si cofetărie, mucenici

(produse de panificație din făină), mușii,
napolitane (produse de patiserie), napolitane
cu diferite adaosuri, napolitane glazurate,
napolitane simple, negrilică, nucșoară, nuga
(produse de cofetărie), nuga cu diferite arome
si adaosuri, nuga simpla, orez, paste si taitei,
orez pentru prepararea produselor de panificație,
patiserie si cofetărie, orez decorticat, orz decojit,
orz măcinat, orz pentru alimente, otet, sosuri
si alte condiment, oțeturi, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse
de patiserie si produse de cofetărie, pâine
Boromir, pâine acloridă, pâine albă, pâine albă
cu adaosuri, pâine albă cu cartofi si maia, pâine
albă cu cartofi, pâine albă de țară rustique,
pâine albă dublă coaptă, pâine albă fără sare,
pâine albă floare, pâine albă impletită, pâine
albă pe vatră, pâine albă rotundă, pâine albă
sapoca, pâine albă toast, pâine ciabatta, pâine
cu făină de ovăz, pâine cu făină dietetică,
pâine cu fibră alimentară, pâine cu secară,
pâine cu secară toast, pâine de casă, pâine de
secară cu semințe de floarea soarelui, pâine
dietetică, pâine din amestecuri de făină, pâine
fără gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), păine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone(produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, pastă de migdale,
pastă de tomate, pastă din boabe de soia,
paste alimentare făinoase, paste cu diferite
adaosuri, paste făinoase cu adaosuri(scurte,
medii, lungi), paste făinoase din grâu dur,
paste făinoase din grâu moale, paste făinoase
simple (scurte, medii, lungi) , paste făinoase
umplute, paste pentru prăjituri , paste pentru
produse de patiserie, pastile de drojdie, altele
decât cele de uz medical, paleuri (produse de
patiserie), pateuri (produse de patiserie), pateuri
cu diferite umpluturi si arome, pesmet, pesmet
din pâine, pesmet din produse de panificație,
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petit pain vanilie (produs de cofetărie), petit
pain cu brânză, petit pain cu ciocolată, piper,
pișcoturi, pișcoturi cu adaosuri, pituști (produse
de panificație din făină), pituști albe rustique,
pituști albe, pituști cu adaosuri, pituști din secară,
pituști integrale, pituști țărănești, pizza, pizza
diferite sortimente, plăcinte, plăcinte cu diferite
umpluturi, adaosuri si arome, porumb măcinat,
porumb pentru consum alimentar, porumb pentru
griș, porumb prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri
pentru înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
decor, prăjiturici uscate, prăjituri de orez,
prăjituri cu bezea, praline, preparate alimentare
pe bază de ciocolată, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități, produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, produse pentru frăgezit carne, de
uz alimentar, propolis pentru alimentația umană,
pufuleți (produse din cereale), pufuleți cu diferite
arome, rahat (produse de cofetărie), rahat cu
arome de fructe, rahat cu cacao, rahat cu diferite
adaosuri si arome, ravioli, ruladă (produse de
cofetărie), ruladă cu diferite umpluturi, rulouri,
rulouri cu diferite umpluturi, rulouri de primăvară,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
salam de biscuiți (produs de cofetărie), saleuri

(produs de patiserie), saleuri cu diferite adaosuri,
saleuri simple, sandwichuri, sare de bucătărie,
sare pentru conservarea alimentelor, savarine
(produs de cofetărie), scoici foietaj (produs de
patiserie), scorțișoară, șerbeturi, semințe de
canepa procesate (pentru asezonare), semințe
de dovleac procesate (pentru asezonare), sirop
de melasă, snacksuri (produse de patiserie),
șofran, soia pentru consumul alimentar, sos
de roșii, sos dulce de roșii, sos picant de
roșii, sos picant de soia , sosuri (condiment),
sosuri de came, sosuri pentru salate, spaghete,
specialități de panificație, specialitate floare,
specialități cu cereale, specialități de panificație
împletite, specialități din pâine, specialități de
patiserie, specialități de cofetărie, spirală (produs
de panificație din făină), spirală cu adaosuri,
spirală simplă, sprițate (produs de cofetărie
- fursecuri), spume ca desert (produse de
cofetărie), spume de ciocolată, ștrudele (produse
de patiserie), ștrudele cu diferite umpluturi
si arome, suc de lamaie cristalizat (pentru
asezonare), tapioca si sago, taco , tagliatelle
cuburi (paste făinoase), tăiței cu diferite adaosuri
(paste făinoase), tăiței cuburi, tăiței, tapioca
pentru făină de uz alimentar, tărâțe tillo de grâu
(produse de panificație din cereale), tărâțe de
arpacaș, tărâțe de grâu pentru uz alimentar,
tărâțe de orez, tărâțe de ovăz, tărâțe de porumb,
tărâțe de secara , tărâțe (produse din cereale),
țelină pentru sare, terci alimentar pe bază de
lapte, tiramisu (produse de cofetărie), tortillas,
torturi (produse de cofetărie), torturi, torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură, urechi de elefant (produs de
cofetărie), vafe, vanilie, vanilină, zahar, miere,
melasa, zahăr candel de uz alimentar.
35. Servicii de agenţii de import-export,
agentii de informatii comerciale, agentii
de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea intreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comerț cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii
de comerț cu amănuntul al produselor
alimentare si nealimentare, comerțul electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
importul si exportul produselor alimentare si
nealimentare, importul si exportul de mărfuri,
decorarea vitrinelor, distribuire de eșantioane,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare
de material publicitar (broșuri, prospecte,
imprimate, eșantioane), expertiză în afaceri,
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facturare, gestionare de fișiere informatice,
intermedieri in vanzarea cu ridicata a mărfurilor,
intermedieri in vanzarea mărfurilor, închiriere
de automate de vânzare, închiriere de material
publicitar, închiriere de spatii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing de
produse, marketing prin influenced, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale
si publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare de texte
publicitare, previziuni economice, prezentarea
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afaceilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu
produsele de panificație, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti [achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi], servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in atacen pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, vânzare la licitație.

───────

(210) M 2022 03153 (111)187004
(151) 04/05/2022
(732) TODAY ADVERTISING SRL,

STR. CALEA VITAN, NR. 108, BL.
V35, SC. 1, AP. 33, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SCAN & SEE Beyond infinity

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.11.12; 24.17.08

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice
cu medii din lumea reală, aplicație software,
descărcabilă, pentru servicii de rețele sociale
prin internet, aplicație software, descărcabilă,
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator descărcabil folosit ca interfață de
programare a aplicației (api), aplicatii mobile
descărcabile, aplicații software descărcabile.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
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publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
producție de materiale publicitare, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți.

───────

(210) M 2022 03155 (111)186815
(151) 04/05/2022
(732) CARETTA SRL, STR. ȘOS. IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE, NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Custrong

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#003349)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,
oţel cornier, benzi metalice pentru legare /
benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare,

grinzi metalice / traverse metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare
metalice pentru construcţii, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, materiale de
construcţii din metal, panouri de construcţii din
metal, garduri metalice, panouri metalice pentru
garduri, ferestre din metal pentru acoperiş,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, plafoane
metalice, lanţuri metalice, capace metalice
pentru coşul de fum, tuburi metalice pentru
coşul de fum, canale metalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum metalice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuplaje metalice
pentru lanţuri, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, cârlige (feronerie),
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, plăci din fier, fier, în formă brută sau
semiprelucrată, sârmă de fier, feronerie / articole
metalice, de mică dimensiune, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, şipci metalice,
căptuşeli metalice pentru construcţii, buiandrugi
metalici, bolţuri de blocare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, catarge metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci
de identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
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scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, şuruburi metalice,
capace de etanşare din metal, foi şi plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
manşoane (feronerie), arcuri (feronerie), pinteni,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, elemente de fixare
metalice de perete, elemente de fixare metalice
pentru acoperiş, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice de
căptuşit pereţii, şaibe metalice, panouri acustice
din metal, sârmă din metal comun, ţesătură
metalică/ pânză metalică, sârmă din aliaje
metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile,
frânghii de sârmă.
9. Ochelari anti-orbire, mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
dispozitive de echilibrare, inele de calibrare,
calibre, rigle gradate pentru tâmplari, rigle
de calcul circulare, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor/
articole de îmbrăcăminte pentru protecţia
împotriva incendiilor, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, aplicaţii software
descărcabile, aplicaţii mobile descărcabile,
aparate pentru măsurarea distanţei, publicaţii
electronice, descărcabile, ochelari de protecţie,
aparate de măsurare, calibre (instrumente de
măsurare), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
trasatoare paralele (tâmplărie), măsuri, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe
de precizie, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, raportoare (instrumente de măsurare),

instrumente de măsurare a înălţimii, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), plase de siguranţă/
plase de salvare, prelate de protecţie, calibre
pentru şuruburile cu filet, calibre culisante,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare/clinometre/indicatori de
pantă/inclinometre, nivele cu bulă de aer, vincluri
pentru măsurare, echere pentru măsurare, rigle
în formă de t (teuri) pentru măsurare, măşti de
protecţie pentru muncitori.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate) / folii de protecţie anti-orbire
pentru geamuri (folii colorate), perdele de
siguranţă din azbest, placă de azbest / plăci
de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, pânză de azbest, căptuşeli din
azbest, carton de azbest, fibre de azbest,
azbest, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, furtunuri din pânză cauciucată, fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, materiale de călăfătuire, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, cabluri din
cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare
(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), benzi de
etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare din spume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer
comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, furtunuri flexible, nemetalice, folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat / folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din metal
pentru izolare / folii metalice pentru izolare,
garnituri de etanşare, vată de sticlă pentru
izolare, gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

594

izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână
de zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, supape din
cauciuc sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză,
altele decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
19. Corniere, nemetalice, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru
construcţii, învelişuri bituminoase pentru
acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,

materiale de construcţii, nemetalice, panouri
de construcţii, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, cornişe, nemetalice, ţevi de scurgere,
nemetalice, sifoane de scurgere (supape),
nemetalice sau din plastic, grătare, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de
fum, căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, stâlpi de gard, nemetalici / uluci de
gard, nemetalici, ţigle, nemetalice, paravane,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici,
pentru construcţii, stâlpi, nemetalici, proptele,
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, pervaze, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, panouri acustice,
nu din metal, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, căptuşeli pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, plăci de
căptuşit pereţii, nemetalice, lemn, semiprelucrat,
furnire din lemn / furnire, panouri din lemn, plăci
din fibre din lemn pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de aluminiu, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de ancorare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

595

legătură cu plăci de fundaţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu oţel
cornier, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru legare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu traverse metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu legături metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri,
plate, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colţare metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ramificaţii metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu alamă, brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de oţel tras la rece,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri de construcţii din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu garduri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu panouri
metalice pentru garduri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ferestre din metal
pentru acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu legături de cabluri metalice,

neelectrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plafoane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lanţuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace metalice pentru
coşul de fum, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice pentru coşul
de fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sifoane de scurgere (supape) din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bare de metal trase la rece si lustruite, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte şi ţevi metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată, servicii de comerţ
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cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coturi metalice pentru ţevi,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bolţuri cu ochi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şuruburi
cu inel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu inele de etanşare metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri metalice pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dale metalice pentru pardoseală,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu pardoseli metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cadre metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu grinzi metalice pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cârlige (feronerie), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cârlige metalice
pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci din fier, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fier, în formă brută sau
semiprelucrată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă de fier, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu feronerie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu racorduri metalice pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şipci metalice, servicii de comerţ

cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu buiandrugi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bolţuri de blocare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu capace metalice pentru gurile de
canal, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici
de gard, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pavele metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci de pavare din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu coloane metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pini (feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu mufe din metal pentru
ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu conducte metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pitoni metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu platforme, prefabricate,
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cepuri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
verande (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
metalici, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu stâlpi metalici, pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu piloni metalici pentru liniile electrice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu proptele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de armare din metal pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu inele metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coliere de
oprire metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nituri din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri metalice intermitente, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţigle metalice pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu funii metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu şuruburi metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace de etanşare din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu armătură de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu elemente de fixare metalice pentru acoperiş,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci metalice de
căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şaibe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
panouri acustice din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sârmă din
metal comun, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesătură metalică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pânză metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu frânghii de sârmă, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ochelari anti-
orbire, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dispozitive de echilibrare, servicii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de calibrare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu calibre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
rigle gradate pentru tâmplari, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle de
calcul circulare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole de îmbrăcăminte
pentru protecţia împotriva incendiilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu programe de calculator, înregistrate, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
programe de operare pe calculator, înregistrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu componente software pentru
calculator, înregistrate, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu programe
de calculator, descărcabile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu software
pentru calculator, stocate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aplicaţii software, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
aplicaţii mobile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
distanţei, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu publicaţii electronice,
descărcabile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ochelari de protecţie,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aparate de măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu calibre (instrumente de măsurare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de nivelare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu trasatoare paralele (tâmplărie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu măsuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu aparate de
măsurat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dispozitive de măsurat,
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sticlărie gradată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu instrumente de măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu aparat
de măsurare cu precizie, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu balanţe de
precizie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu căşti de protecţie, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu măşti
de protecţie, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu raportoare (instrumente
de măsurare), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu instrumente de măsurare
a înălţimii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu articole pentru acoperirea
capului sub formă de căști de protecție, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu rigle (instrumente de măsurare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu linii (instrumente de măsurare), servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu plase de siguranţă, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plase
de salvare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu prelate de protecţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre pentru şuruburile cu filet,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu calibre culisante, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu clinometre,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu indicatori de pantă, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inclinometre, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu nivele cu bulă de aer,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu vincluri pentru măsurare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
echere pentru măsurare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu rigle în formă
de t (teuri) pentru măsurare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu măşti de
protecţie pentru muncitori, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu răşini acrilice,
semiprelucrate, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau
de uz casnic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de protecţie anti-
reflexie pentru geamuri (folii colorate), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii de protecţie anti-orbire pentru geamuri
(folii colorate), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu perdele de siguranţă din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
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de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţesături din
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu pânză de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu carton de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu căptuşeli
din scoarţă pentru izolare fonică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
furtunuri din pânză cauciucată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fibre de
carbon, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de călăfătuire, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii de

comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive texturate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţesături din fibră de sticlă pentru izolare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
flexibile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru ţevile
rigide, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri flexible, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât
cea utilizată la împachetat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii din metal pentru izolare,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii metalice pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu

ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri pentru ţevi, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibre din plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu compoziţii
pentru prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu dopuri din cauciuc, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu soluţii
din cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu compuşi de etanşare pentru
îmbinări, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu benzi autoadezive, altele decât
cele pentru papetărie şi de uz medical sau
casnic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu lână de zgură (izolator), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de izolare fonică, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cauciuc
sintetic, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini sintetice, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu răşini artificiale, semiprelucrate,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fire din plastic pentru lipit, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fire pentru lipit din plastic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu supape din cauciuc sau fibră vulcanizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii

de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare termică, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale de etanșare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu corniere,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu grinzi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu traverse nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu carton bitumat pentru construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
produse bituminoase pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
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ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
colţare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ramificaţii pentru ţevi, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cărămizi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu cherestea pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu lemn pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu hârtie pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sticlă pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu piatră pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu capace pentru coşul
de fum, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu canale
pentru coşul de fum, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
coşuri de fum, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cornişe, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi de scurgere, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu sifoane
de scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu grătare, nemetalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură

cu cadre, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu şipci de montaj din lemn, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu jgheaburi pentru burlane, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu coame pentru acoperişuri, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şipci, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu zăbrele, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu gratii,
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu elemente de prelungire,
nemetalice, pentru coşurile de fum, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu buiandrugi, nemetalici, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi
de gard, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu uluci de gard,
nemetalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu paravane, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu stâlpi, nemetalici, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu proptele,
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nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale refractare de
construcţii, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperişuri intermitente, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ardezie pentru acoperişuri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şindrilă pentru acoperişuri, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu ţigle pentru
acoperişuri, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pervaze, nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu plăci, nemetalice, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu panouri acustice, nu din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lemn, semiprelucrat, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii

de comerţ online în legătură cu furnire din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furnire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci din fibre din lemn pentru
construcţii.
37. Etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construcţie,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii, instalarea uşilor
şi ferestrelor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de
apă şi canal, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
izolarea acoperișurilor, instalarea acoperișurilor,
restaurare de acoperișuri, dezmembrare de
acoperișuri, instalare de acoperișuri, servicii de
instalare de acoperișuri, aplicarea de acoperiri
impermeabile pentru acoperișuri, lucrări de
realizare a învelitorilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori,
a tavanelor și a acoperișurilor, instalare de
acoperișuri culisante, întreținerea și repararea
jgheaburilor de acoperiș, instalare de acoperișuri
cu straturi de fetru, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele construite, reparații
de garduri, montare de garduri, servicii de
ridicare de garduri, reparare de instalații folosite
în producția de metal, în metalotehnică și la
prelucrarea metalului.
40. Asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, servicii de vopsire, laminare,
placarea cu metal, tratarea metalului, servicii
de sablare, tăierea materialelor cu fierăstrăul,
lipire, servicii de sudare, tratamente de colorare
a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
furnizarea de informaţii cu privire la tratarea
materialelor, acoperirea metalelor, acoperirea
(placarea) metalelor, tratarea și acoperirea
suprafețelor metalice, tratarea pieselor metalice
pentru prevenirea coroziunii, pe baza proceselor
de galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, decupare de metale, și
anume servicii de decupare de profile, forme
geometrice, precum și orice alte forme din tablă
de metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
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a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanşe pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri.
42. Consultanţă în arhitectură, autentificarea
lucrărilor de artă, calibrare (măsurare), servicii
de cartografie, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
proiectarea construcţiilor, crearea şi mentenanţa
site-urilor web, crearea şi mentenanţa
aplicaţiilor software, dezvoltarea site-urilor
web, dezvoltarea aplicaţiilor software, inginerie,
proiectare industrială, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
controlul calităţii, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software, stilizare
(proiectare industrială), cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică, servicii de proiectare
legate de componente pentru acoperișuri,
servicii de proiectare legate de acoperişuri,
servicii de proiectare legate de garduri, servicii
de proiectare legate de componente pentru
garduri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
realizare de straturi de acoperire pentru metale,
realizare de straturi de acoperire pentru produse
nemetalice.

───────

(210) M 2022 03167 (111)187041
(151) 04/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, STR. CALEA
NATIONALA NR. 64, JUD.
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710012,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FC BOTOȘANI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.03.01; 03.03.15; 29.01.12; 24.09.02;
26.11.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEXA
#040494), roșu (HEXA #e3252d)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Izvorul Prinților
și al Prințeselor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate:alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ciocolata, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolată sau ceai.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 03176 (111)186829
(151) 05/05/2022
(732) CARLSBERG A/S, J.C.

JACOBSENS GADE 1,
COPENHAGEN, 1799 V,
DANEMARCA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 05.07.21; 25.01.19; 09.07.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
350C), (Pantone 370C), (Pantone
583C), crem (Pantone 7527C),
(Pantone 9100C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bauturi nealcoolice, ape minerale si
gazoase, bauturi din fructe si sucuri din fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea bauturilor.
33. Bauturi alcoolice, cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.

───────

(210) M 2022 03172 (111)187042
(151) 05/05/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

Carlsberg 
LUMA DRY-HOPPED LAGER 
CU TREI TIPURI DE HAMEI 

PENTRU O AROMĂ
 DESĂVÂRȘITĂ
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(210) M 2022 03177 (111)186828
(151) 05/05/2022
(732) CARLSBERG A/S, J.C.

JACOBSENS GADE 1,
COPENHAGEN, 1799 V,
DANEMARCA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR.35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

DRY HOPPING

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.21

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
350C), crem (Pantone 7527C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, bauturi nealcoolice, ape minerale si
gazoase, bauturi din fructe si sucuri din fructe,
siropuri si alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea bauturilor.
33. Bauturi alcoolice, cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.

───────

(210) M 2022 03182 (111)186750
(151) 05/05/2022
(732) ELENA FECHETE, STR SUB VII,

NR 17, JUDEȚ SIBIU, SALISTE,
557225, SIBIU, ROMANIA

(540)

ACADEMIA MEDITATIA
RESPIRATIA MANDALA
DEVENIRII INTRU FIINTA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2022 03189 (111)186729
(151) 05/05/2022
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ATELIER DE SĂNĂTATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.04;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#177ae), roz (HEX #3ebdff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Producție de publicitate televizata, producție
și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal

41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, furnizarea de instruire online, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri de
instruire.
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de televiziune, publicitate online, agenții de
publicitate, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, dezvoltare de concepții
de publicitate, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare
de materiale publicitare online, difuzarea de
date privind publicitatea, difuzarea publicității
pe internet pentru terți, efectuarea de studii
interne privind comunicările comerciale, expoziții
în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, servicii de marketing pe internet,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de publicitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-ciick (ppc), publicitate directă prin poștă,
publicitate în cinematografe, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
în presa de interes general și în presa de

specialitate, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor de
telefonie mobilă, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, publicitate radiofonică,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, servicii de creare
de mărci (publicitate și promovare), servicii
de editare de publicitate, servicii de informații
comerciale, prin internet, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de rezervare
a forței de muncă pentru tehnicieni de filme
și televiziune, servicii de informare privind
afacerile, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
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servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări, servicii
de publicitate și marketing, servicii de publicitate
și promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, servicii promoționale de publicitate,
marketing prin influenceri.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
televiziune, difuzare de programe de televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe de televiziune, transmitere digitală
de date pe internet, distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea informatică
globală sau prin internet, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de material audio și
video pe internet, transmisie tv prin internet,
acces la conținuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet, furnizare de echipamente
pentru televiziune pentru transmisii din locații
exterioare, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, furnizare de linii de chat pe internet,
furnizare de servicii de buletine informative

electronice și camere de chat online, furnizare
de servicii de comunicatii online, furnizare de
spatii de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-
un serviciu online de video la cerere,
furnizarea de chatroom pe internet, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații la internet,
furnizarea de forumuri online, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de telecomunicații furnizate pe internet,
intranet și extranet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet și
pe alte suporturi media, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, servicii media mobile
de tipul transmisiei electronice de conținut media
de divertisment, servicii poștale care utilizează
internetul și alte rețele de comunicații, servicii
prestate de furnizori de servicii de internet,
servicii prestate de un furnizor de servicii de
internet (isp), servicii online, și anume expediere
(transmitere) de mesaje, teledifuziune simultană
prin rețele globale de comunicare, internet și
rețele fără fir, televiziune prin cablu, transfer de
date fără fir prin internet, transfer de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
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transfer de informații și de date prin servicii
online și pe internet, transfer și răspândire de
informații și date prin rețele de calculatoare
și internet, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, transmisie de date computerizate prin
televiziune, transmisie de date prin satelit pe
baza unei rețele globale online de calculatoare,
transmisie de informații prin rețele naționale și
internaționale, transmisie de informații online,
transmisie de programe de radio și televiziune
prin satelit, transmisie și difuzare fără fir de
programe de televiziune, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conț inut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea / documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, educație, educație cu privire
la sănătatea fizică, educație în domeniul
conștientizării necesității de mișcare, producție
de programe educative de televiziune,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, ateliere organizate
în scopuri culturale (instruire), organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri si adulți, coordonare de evenimente
de divertisment coordonare de evenimente
de divertisment în direct, coordonare de
evenimente culturale, ccreare de formate pentru
programe de televiziune: demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de

expoziții în scop de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de televiziune, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
iine, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioas ă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
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de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de divertisment
multimedia nedescărcabil, printr-un site pe
internet, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment video,
nedescărcabil, printr-un site internet, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, furnizare de informații
despre formarea continuă pe internet, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică nedescărcabilă în format
digital de pe internet, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de publicatii electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații

electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriaie online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-
o bază de date electronică sau într-o
rețea globală de comunicații, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, informații în materie de educație,
informații în materie de divertisment, instruire
în domeniul educației fizice, instruire în materie
de educație fizică pentru adulți și copii,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de montaj de producții de divertisment
lejer, servicii de montaj de programe de
televiziune, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, operarea de
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echipamente video pentru producția de
programe de televiziune, organizare de activități
de divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare ladivertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în
materie de activități culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
de spectacole culturale, organizarea și
susținerea de târguri de educație, planificarea
programelor de televiziune, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, pregătire
și producție de programe de televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte special pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente

în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole de divertisment cu instrumentiști,
producție de spectacole de televiziune, producție
de divertisment sub formă de casete video,
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de televiziune,
producții de film si televiziune, programare
de televiziune (programare), programe de
televiziune prin cablu (programare), publicare
de broșuri cu informații despre programele
de televiziune, publicare de recenzii online în
domeniul divertismentului, publicare de reviste
în format electronic pe internet: publicare
de reviste pe internet, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, pe internet, publicare pe
internet a unui ziar, pentru clienți, publicarea
de materiale multimedia online, punerea la
dispoziție de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, realizare de spectacole de
divertisment în direct, realizarea de concursuri
pe internet, seriale de televiziune prin satelit,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor
de televiziune, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de
artă, servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii
de bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-
o rețea online de calculatoare, nedescă
rcabile, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în materie de educație, servicii de
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consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune interactive, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de biblioteci pentru
consultare online, servicii de educație furnizate
prin intermediul radioului, servicii de educație
furnizate prin programe de televiziune, servicii
de educație furnizate prin televiziune, servicii
de educație primară referitoare la alfabetizare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, servicii de
iluminat în scopuri de divertisment, servicii
de informații și consultanță cu privire la
divertisment, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr- o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare

de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
televizat, servicii de divertisment referitoare la
jocuri cu întrebări și răspunsuri (quiz), servicii
de divertisment referitoare la jocurile de popice,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii educative,
de divertisment și sportive, simpozioane pe
teme de educație, simpozioane pe teme de
divertisment, sisteme de joc (divertisment,
educație), spectacole de televiziune prin satelit,
stabilirea grilei de programe de televiziune
(programare), transmisia simultană a unor
programe de televiziune pe mai multe canale,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
organizarea de evenimente de divertisment,
producere de podcasturi, închirierea de obiecte
folosite în industria cinematografică, servicii de
subtitrare, regizarea de spectacole.

───────
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(210) M 2022 03196 (111)187043
(151) 05/05/2022
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

PUȚUL LUI ZAMFIR, NR. 36,
ET. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREŞTI, 011681, ROMANIA

(540)

RAPSTALGIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03198 (111)187044
(151) 05/05/2022
(732) IRINA-LILIANA BINDER, STR.

STEFAN BACIU, NR. 73, AP.13,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE, NR. 51, CLADIREA VIVANDO
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

irina binder
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
podcast-uri descărcabile, cărți audio, pagină
web, calendare descărcabile de imprimat,
felicitări electronice descărcabile pentru a fi
trimise prin poștă.
16. Cărți, cărți documentare, cărți școlare, cărți
ilustrate, cărți manuscrise, cărți educative, cărți,
reviste, ziare tipărite și alte publicații media pe
hârtie, cărți de povești, cărți pentru copii, cărți

de ficțiune, cărți de povești pentru copii, colecții
de cărți non-ficțiune, colecții de cărți de ficțiune,
cărți de pus pe măsuțele de cafea, cărți pentru
copii care includ o componentă audio, tipărituri,
publicații educative, publicații imprimate,
publicații periodice, publicații periodice tipărite,
hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caracter tipografice,
clişee, calendare, calendare tipărite, calendare
de birou, calendare de perete, calendare de
buzunar, suporturi pentru calendare, calendare
cu foi detașabile, foi de schimb pentru calendare,
suporturi pentru calendare de birou, felicitări,
felicitări muzicale, felicitări aniversare, felicitări
pop-up, felicitări de crăciun, felicitări pentru
ocazii speciale, felicitări (care însoțesc) cadouri,
felicitări cu mesaje motivaționale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, cutii din hârtie pentru
depozitarea felicitărilor.
21. Căni, suporturi de căni, cești și căni, căni
din sticlă, căni de cafea, căni din ceramică, căni
de porțelan, căni de băut, căni fabricate din
sticlă, căni confecționate din ceramică, căni de
dimensiuni mici, căni confecționate din porțelan,
căni confecționate din porțelan fin, suporturi
de masă pentru căni de ceai, căni de ceai
(yunomi), căni termos, căni realizate din plastic,
căni fabricate din materiale ceramice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de editare şi redactare publicaţii, servicii de
vânzare cu amănuntul de cărți membrilor unui
club de cărți, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de promovare comercială,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educational, administrare a afacerilor
pentru autori și scriitori, servicii publicitare pentru
cărți, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
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organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de abonamente la
pachete media, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți audio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu podcast-uri descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi media
educative descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de povești, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de povești pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu povești sub formă
de imagini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți ilustrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți pentru copii care includ
o componentă audio, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de desen, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de desenat sau de scris, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de ficțiune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi media educative descărcabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți de povești, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți de povești pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu povești sub formă de imagini, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți ilustrate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți pentru copii care includ
o componentă audio, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți de desen,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți de desenat sau de scris, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți de ficțiune, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu căni și pahare.

38. Comunicare prin bloguri online.
41. Producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, publicare de
cărți, închiriere de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de reviste și cărți, publicare
de cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, editare de publicații, servicii de
editare, publicare și editare de cărți, publicare și
editare de materiale tipărite, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, editare de publicații, servicii
de editare computerizată, consultanță editorială,
servicii de consultanță în domeniul editorial,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de manuale, elaborare
de manuale educative, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, publicare de
căr instructive, publicare de cărți și recenzii,
furnizare de informații referitoare la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de cărț electronice și periodice pe internet,
servicii de consultanță în materie de publicare de
cărți, publicare de literatură didactică, publicare
de publicații periodice, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizarea de publicații electronice, care nu pot
fi descărcate, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile,
servicii de agenție literară, servicii de publicare
şi publicare on-line, publicarea de calendare,
publicare de calendare de evenimente.

───────
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(210) M 2022 03199 (111)187045
(151) 05/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOȘANI, STR. CALEA
NATIONALA, NR. 64, JUD.
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710012,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FCBT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 24.01.01; 03.03.01; 24.09.05;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#040494), roşu (HEX #f95455), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 03202 (111)187046
(151) 06/05/2022
(732) THOR IT SRL, STRADA LAMAITEI,

38 PARTER , CAMERA 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU, NR. 2, JUDEȚ
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

THOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț de piese auto si
accesoriile acestora.

───────

(210) M 2022 03207 (111)187023
(151) 06/05/2022
(732) ARGESUL LIBER S.A., B-DUL

REPUBLICII, NR. 88, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, 110014, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ARGEȘ PRESS
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.11.22; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#282828), roșu (HEX#d3212a,
EX#dd1b2a), alb (HEX#fffff)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Cărți, cataloage, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copier, litografii, reviste (publicații
periodice), ziare, publicații periodice, materiale
tipărite, publicații tipărite, tipărituri (gravuri).
35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de lobby
comercial, servicii de vânzare online și
offline cu produsele din clasa 16 - cărți,
cataloage, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, specimene de manuscris pentru copier,
litografii, reviste (publicații periodice), ziare,
publicații periodice, materiale tipărite, publicații
tipărite, tipărituri (gravuri).
38. Comunicații prin terminalele de calculator,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online.
41. Publicarea de texte, altele decât textele cu
scop publicitar, publicarea cărților.

───────

(210) M 2022 03209 (111)186762
(151) 06/05/2022
(732) ARCTIC S.A. , STR. 13

DECEMBRIE NR. 210, JUD.
DÂMBOVIŢA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Arctic.Evoluăm odată cu tine.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, războaie de ţesut și roboți industriali
pentru prelucrarea și modelarea lemnului,
metalului, sticlei și materialului plastic și metale
incluzând mașini de galvanizare și mașini
de placare metalica, mașini grele, mecanisme
robotice pentru prelucrarea și modelarea
lemnului, metalului, sticlei și materialului plastic

și metale, mașini de ridicare, transportatoare
și mașini de transport, mecanisme robotice cu
aceeași funcție incluzând lifturi, scări rulante,
macarale, mașini și mecanisme robotice utilizate
în agricultură sau viticultură sau în prelucrarea
cerealelor, fructelor, legumelor sau alimentelor,
motoare, motoare electrice, altele decât
cele pentru vehicule terestre, dispozitive de
deschidere-închidere a ușilor electrice utilizate
la vehiculele terestre și incluse în această
clasă, rulmenți, rulmenți cu bile sau rulmenți cu
role, mașini de montat și demontat anvelope/
pneuri, alternatoare, generatoare, generatoare
de electricitate, generatoare care lucrează cu
energie solară, mașini de vopsit, pistoale
automate de pulverizare pentru vopsit, mașini
electrice de perforat, poansoane pentru mașini
de perforat: pistoale de lipit electrice, pistoale
pentru mașini de pulverizare cu aer comprimat
sau lichid, mașini de găurit manuale cu
acționare electrica, ferăstrău manual acționat cu
motor, mașini cu ferăstrău mecanic, mașini cu
spirală, pompe de aer comprimat, compresoare,
compresoare de aer, instalații de spălat pentru
vehicule, roboti, roboți cu funcție de mașini
sau pentru utilizare ca unelte, mașini de sudat,
aparate de sudura cu arc electric, aparate
de sudura electrice, aparate de tăiat cu arc
electric, electrozi pentru mașini de sudură, roboți
pentru utilizare in sudura sau taiere, mașini de
tipărit, mașini de ambalat, mașini de umplere-
astupare și finisare, mașini de etichetat, roboți și
mecanisme robotice pentru ambalare incluzând
aparate electrice pentru etanșarea plasticelor
(ambalaje), mașini de piuat textile: mașini de
filat, mașini de spălat, roboți industriali cu funcție
de spălare, mașini de cusut si roboti industriali
cu aceeași funcție, pompe, altele decât piese
de mașini sau motoare incluzând pompe de
distribuire a combustibilului și pistoale pentru
acestea, aparate electrice utilizate în bucătărie
pentru taiere măruntă, măcinare, zdrobire, bătut
și măcinare ultrafină, mașini de spălat pentru
rufe, mașini de spălat vase, mașini de uscat rufe
cu aer cald, mașini electrice pentru curățarea
podelelor și covoarelor, aspiratoare și piesele
acestora, automate pentru vânzarea de produse,
aparate de alimentare cu energie (generatoare),
uscătoare de rufe, si anume mașini care nu
usucă prin metoda de încălzire, instalații de
management a deșeurilor.
8. Furculițe, linguri, cuțite și tacâmuri neelectrice
pentru tăiat, tocat, decojire, inclusiv cele din
metale prețioase, arme de tăiere, arme de lovire
și arme de înjunghiere, instrumente și aparate
incluse în această clasă utilizate pentru îngrijirea
personală în bărbierit, depilate, manichiură,
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pedichiură și îngrijire a frumuseții, inclusiv
aparate de îndreptat părul și instrumente pentru
ondularea părului, foarfece, ustensile acționate
manual pentru repararea mașinilor, aparatelor
și vehiculelor, ustensile acționate manual pentru
construcții, agricultură, grădinărit și silvicultură,
fiare de călcat electrice si neelectrice.
9. Aparate si instrumente de măsură, indicatori
inclusiv cei pentru cercetare științifica in
laboratoare, altele decât cele de uz medical,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau
reproducerea sunetului sau imaginilor, aparate
si dispozitive periferice pentru procesarea
datelor, aparate si dispozitive periferice pentru
telecomunicații, aparate si dispozitive periferice
pentru reproducerea sunetului, difuzoare, căști,
suporturi de date magnetice și optice și
software înregistrate în acestea, aplicații de
televiziune și telefon, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile
înregistrate pe medii magnetice și optice,
carduri magnetice si optice, antene, antene
de satelit, amplificatoare și părțile acestora,
distribuitoare automate de bilete, bancomate
(ATM), componente electronice utilizate în
mașini și aparate, contoare care măsoară
cantitatea de consum în unitate de timp și
ceasuri de timp, costume de protecție si aparate
si echipamente pentru salvarea vieții inclusiv
dopuri de urechi pentru scufundători, ochelari,
ochelari de soare, lentile de contact și cutiile
acestora, huse, piese și accesorii, aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul energiei electrice, cabluri utilizate
în scopuri electrice și electronice, baterii,
acumulatori, anozi: catozi, aparate de avertizare
și alarme (altele decât pentru vehicule), sonerii
electrice, dispozitive și aparate de semnalizare
utilizate în trafic, aparate de stingere a
incendiilor, inclusiv mașini de stins incendiile,
furtunuri de incendiu și duze pentru furtunuri de
stins incendiile, aparate radar, aparate sonare,
dispozitive care asigură vederea pe timp de
noapte, magneți, magneți decorativi.
11. Aparate si instalaţii de iluminat, instalaţii
de iluminat pentru vehicule, iluminat interior si
exterior, dispozitive, aparate si instalaţii pentru
gătit, dispozitive, aparate si instalaţii pentru
încălzire, dispozitive si aparate pentru instalaţii
de producere a vaporilor, cuptoare electrice,
cuptoare cu microunde, cuptoare cu gaz, aparate
electrice de încălzire sau aparate de încălzire
pentru combustibili solizi, lichizi sau gazoși,
aparate și mașini electrice pentru ceai și cafea,
dispozitive de aer condiționat, aparate de răcire,
incluzând frigidere, răcitoare de lapte, răcitoare

de apă, cutii de gheață, mașini și dispozitive
pentru gheață, congelatoare, aparate, mașini și
dispozitive acționate electric și cu gaz utilizate
pentru răcire, uscare și fierbere incluzând
uscătoare de rufe electrice și acționate cu
încălzire, uscătoare de păr și aparate de uscare
a mâinilor, instalații sanitare, obiecte sanitare,
aparate de dedurizare a apei, aparate de
purificare a apei, instalaţii de purificare a apei,
încălzitoare de pat si paturi electrice nu pentru uz
medical, perne si pernuţe de încălzire nu pentru
uz medical, încălzitoare de picioare electrice sau
neelectrice, sticle cu apa calda, filtre si combinaţii
filtru-motor pentru acvarii, instalații de gătit,
uscare si răcire de tip industrial, pasteurizatoare
și sterilizatoare, uscătoare de rufe, hote pentru
mașini de gătit, ventilatoare extractoare pentru
mașini de gătit, plite pentru gătire.
35. Servicii legate de publicitate, marketing și
relații publice, inclusiv servicii de organizare
de târguri comerciale în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de birou: servicii
referitoare la administrarea afacerilor, servicii de
management, servicii de consultanta in afaceri,
servicii de contabilitate, servicii de contabilitate
publica, servicii de agenţii de import-export,
servicii de expertiză pentru bunuri comerciale
și industriale, servicii referitoare la organizarea
si realizarea de licitaţii, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume aparate electrice utilizate
în bucătărie pentru taiere măruntă, măcinare,
zdrobire, bătut și măcinare ultrafină, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei game
variate de bunuri, în folosul terților, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri, și anume mașini de
spălat, mașini de spălat pentru rufe: mașini de
spălat vase, servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri,
și anume mașini electrice pentru curățarea
podelelor și covoarelor, aspiratoare și piesele
acestora, servicii referitoare la strângerea la
un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri,
și anume aparate de alimentare cu energie
(generatoare), servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri,
și anume uscătoare de rufe, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate
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de bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și instrumente și aparate utilizate
pentru îngrijirea personală în bărbierit, depilare,
manichiură, pedichiură și îngrijire a frumuseții,
inclusiv aparate de îndreptat părul și instrumente
pentru ondularea parului și foarfece, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri, și anume
ustensile acționate manual pentru repararea
mașinilor, aparatelor și vehiculelor, ustensile
acționate manual pentru construcții, agricultură,
grădinărit și silvicultură, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume fiare de călcat electrice
si neelectrice, servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri,
în folosul terților, permițând clienților să vadă
și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului sau
imaginilor incluzând aparate si dispozitive
periferice pentru procesarea datelor, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aparate
de telecomunicații, aparate pentru reproducerea
sunetului, difuzoare și căști, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume suporturi de date magnetice
și optice și software înregistrate în acestea,
servicii referitoare la strângerea la un loc a
unei game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vada și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aplicații
de televiziune și telefon, publicații electronice
descărcabile, inclusiv publicații descărcabile
înregistrate pe medii magnetice și optice: servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil acele bunuri, și anume
cârduri magnetice si optice, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate
de bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume antene, antene de
satelit, amplificatoare și părțile acestora, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei game
variate de bunuri, în folosul terților, permițând

clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri, și anume componente
electronice utilizate în mașini și aparate, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei
game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul energiei electrice, inclusiv cabluri
utilizate în scopuri electrice și electronice, baterii,
acumulatori, anozi și catozi, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate
de bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume dispozitive pentru gătit,
încălzire și instalații și aparate de producere a
vaporilor, inclusiv cuptoare electrice, cuptoare cu
microunde, cuptoare cu gaz, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate electrice de încălzire
sau aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoși, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate și mașini electrice
pentru ceai și cafea, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate de aer condiționat,
servicii referitoare la strângerea la un loc a
unei game variate de bunuri, în folosul terților,
permițând clienților să vadă și să cumpere în
mod convenabil acele bunuri, și anume aparate
de răcire, frigidere, răcitoare de lapte, răcitoare
de apă, cutii de gheață, mașini și dispozitive
pentru gheață, congelatoare, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, in folosul terților, permiţând clienților sa
vadă si sa cumpere in mod convenabil acele
bunuri, și anume aparate, mașini și dispozitive
acționate electric și cu gaz utilizate la răcire,
uscare și fierbere, inclusiv uscătoare de rufe
electrice și acționate cu încălzire, uscătoare de
păr și aparate de uscare a mâinilor, servicii
referitoare la strângerea la un loc a unei game
variate de bunuri, în folosul terților, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil acele bunuri, și anume aparate de
dedurizare a apei, aparate de purificare a apei,
instalaţii de purificare a apei, servicii referitoare
la strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
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vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume instalaţii de gătit, uscare si
răcire de tip industrial, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
acele bunuri, și anume pasteurizatoare și
sterilizatoare, servicii referitoare la strângerea
la un loc a unei game variate de bunuri, în
folosul terților, permițând clienților să vadă și
să cumpere în mod convenabil acele bunuri, și
anume uscătoare de rufe, servicii referitoare la
strângerea la un loc a unei game variate de
bunuri, în folosul terților, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil acele
bunuri, și anume ventilatoare extractoare pentru
mașini de gătit, hote pentru mașini de gătit si
plite pentru gătire, furnizarea tuturor serviciilor
menționate mai sus prin comenzi on-line sau prin
internet sau prin corespondenta, furnizarea de
informații, consiliere sau asistență cu privire la
toate serviciile menționate anterior.
37. Servicii de construcții, servicii legate de
închirierea de echipamente de construcții
si macarale, servicii de curățenie, servicii
de dezinfectare, servicii de exterminare a
dăunătorilor, închiriere de echipamente și
mașini de curățare, servicii legate de stații de
service pentru vehicule, întreținere, reparații și
realimentare, servicii legate de întreținerea și
repararea ambarcațiunilor, servicii de construcții
navale, servicii de întreținere și reparare
a avioanelor, servicii legate de întreținerea,
restaurarea si tapițeria mobilierului, servicii
legate de instalații de încălzire, aer condiționat
și instalații sanitare, întreținere și reparații,
servicii legate de curățarea îmbrăcămintei,
întreținerea și repararea îmbrăcămintei, servicii
referitoare la instalarea, întreținerea și repararea
mașinilor și echipamentelor industriale, mașinilor
și echipamentelor de birou, echipamentelor de
comunicații, aparatelor electrice și electronice:
servicii legate de repararea ceasurilor si
ceasornicelor, servicii legate de extracție,
minerit, servicii legate de repararea pantofilor,
genților, curelelor, servicii legate de repararea
sau întreținerea aparatelor de uz casnic,
servicii legate de întreținerea sau repararea
echipamentelor de bucătărie.

───────

(210) M 2022 03211 (111)186859
(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.
28. 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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

621

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 03212 (111)186827
(151) 06/05/2022
(732) LUDWIG SCHOKOLADE GMBH

& CO. KG, SENEFELDERSTR. 44,
BERGISCH GLADBACH, 51469,
GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011882, ROMANIA

(540)

EDLE TROPFEN IN NUSS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, pudră de cacao, băuturi care conțin
cacao, indiferent dacă sunt sau nu în formă
instant, ciocolata, produse din ciocolată, batoane
de ciocolată, indiferent dacă sunt sau nu sub
formă de bucăți individuale porționate, praline,
praline cu umplutură, praline cu umplutură
lichidă, praline cu umplutură fără alcool, praline
cu umplutură cu alcool, în special din băuturi
spirtoase și/sau vinuri, praline cu fructe cu
coajă lemnoasă/lignificată (în special alune de
pădure) și/sau fragmente (părți) de fructe cu
coajă lemnoasă/lignificată (în special alune de
pădure), praline cu umplutură alcoolică, în
special din băuturi spirtoase și/sau vinuri, cu
fructe cu coajă lemnoasa/lignificată (în special
alune de pădure) și/sau fragmente (părți) de
fructe cu coajă lemnoasă/lignificată (în special

alune de pădure), batoane cu musli, batoane
de ciocolată, în special batoane umplute,
de asemenea cu caramel și/sau fructe cu
coajă lemnoasa/lignificată (în special alune
de pădure) și/sau fragmente (părți) de fructe
cu coajă lemnoasa/lignificată (în special alune
de pădure), produse fine de panificație și
cofetărie, produse de panificație de lungă durată,
inclusiv cele cu învelișuri de glazură grasă sau
ciocolată și fructe cu coajă lemnoasă/lignificată
și/sau fragmente (părți) de migdale, produse
de cofetărie, în special dulciuri de mestecat,
produse de cofetărie din ciocolată și zahăr
turnate, în special figurine și sortimente de
figurine.

───────

(210) M 2022 03226 (111)187047
(151) 06/05/2022
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

BOTOSANI, CALEA NATIONALA
NR. 64, JUDETUL BOTOSANI,
BOTOSANI, 710012, BOTOȘANI,
ROMANIA

(540)

FCBT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 03228 (111)187048
(151) 06/05/2022
(732) IONUT- CRISTIAN ISACHE, BD.

ION MIHALACHE, NR. 315 G, BL.
G, SC. A, ET. 2, AP. 10, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCURESTI, 400082, ROMANIA

(540)

Black Habit

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri
preparate pe bază de carne, mâncăruri
preparate din înlocuitori de pește, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate din înlocuitori
de fructe de mare, carne și produse din
carne, pește, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, fructe preparate, fructe
conservate, ouă și produse din ouă, pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
arahide, migdale preparate, migdale măcinate,
paste tartinabile din pește, fructe de mare și
moluște, paste de legume.
30. Sosuri pentru mâncare, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, mâncăruri preparate pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază
de orez, condimente, tapioca, sago, făină,
alimente preparate din cereale, pâine, produse

de patiserie, produse de cofetărie și înghețate,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sare, mirodenii, arome
și condimente, gheață comestibilă, aromatice
(preparate - de uz alimentar), băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte, fulgi de cereale uscate,
aluat, prăjituri, miere, fulgi de ovăz, infuzii,
altele decât cele medicinale, cafea, înlocuitori
de cafea, băuturi pe bază de cacao, maioneză,
dulciuri, siropuri și melasă, orz măcinat, mălai,
pricomigdale (patiserie), zahăr, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, plăcinte, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
cereale, clătite, rulouri de primăvară, pesmet,
biscuiți.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
nealcoolice, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe).
33. Băuturi alcoolice pre-amestecate, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice (cu excepția berii).
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
marketing de produse alimentare, băuturi,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, analiză de afaceri, cercetare și
servicii de informare, prelucrarea administrativă
a comenzilor de cumpărare de alimente și
băuturi, furnizare de informaţii comerciale în
domeniul catering prin intermediul unui site web,
furnizare de informaţii comerciale în domeniul
cateringului, informare comercială și consiliere
pentru consumatori în alegerea alimentelor,
băuturilor, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărători și vânzători de produse alimentare,
băuturi, actualizare și întreținere a datelor
privind serviciile de catering în baze de
date computerizate, actualizare și menținere
a informațiilor privind serviciile de catering în
registre, organizare de expoziţii de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
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publicitare, servicii de intermediere comercială
referitoare la catering, servicii cu ridicata pentru
produse alimentare si bauturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru alimente și băuturi,
prezentare de alimente și băuturi pe medii
de comunicare, în scopuri de vânzare cu
amănuntul, publicitate online pentru produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese.
43. Servicii de mâncare la pachet, servicii de fast
food la pachet, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
și bar, furnizarea de recenzii despre restaurante,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de terasă berărie, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering, servicii de catering, servicii de
snack-baruri, servicii de localuri tip snack-bar,
servicii oferite de baruri, servicii ale barurilor,
servicii de ceainărie, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire de
băuturi alcoolice, consiliere în domeniul culinar,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii contractuale de alimentație,
cazare temporară, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, catering
cu alimente și băuturi, informare si consiliere

in legatura cu pregatirea meselor, servicii de
cantină, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2022 03233 (111)186945
(151) 09/05/2022
(732) MAG AUTOMOTIVE PRO

DISCOUNT S.R.L., STR. GARII
NR. 28, 14, SC. A, ET. 5, AP. 20,
CAMERA 1, JUDEȚ TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VENTOO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 24.17.02; 26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Constructii, cladiri transportabile, materiale
pentru construcţii, elemente de construcţie şi
material de construcţii din metal, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
articole de depozitare, din metal, materiale
de construcţie metalice sub formă de piese
metalice, case de grădină, sere, carporturi, locuri
de depozitare pentru biciclete, șoproane pentru
pubele de gunoi, șoproane pentru aparate,
silozuri de compost prefabricate, copertine
prefabricate, protecții solare, adăposturi de
ploaie, părți de construcții, gata de folosit
pentru izolație termică, profile metalice, șine
confecționate din metal şi proptele metalice,
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benzi profilate, table, păstăi din metal,
prefabricate pentru construcții supraterane, țevi
și tuburi metalice, racorduri pentru țevi metalice,
coturi de ţeavă, capace pentru ţevi, suporturi
pentru ţevi, accesorii, schele, scări, cabluri și
fire metalice neelectrice, ferestre, uşi, porţi,
garduri, scări, parapete, ferestre de acoperiş,
tocuri pentru ferestre, glafuri de fereastră, tocuri
de usa, cadre, feronerie şi mobilier pentru uşi,
porţi şi geamuri, mânere pentru uşi, mânere de
porți, mânere de fereastră, încuietori pentru uși,
zăvoare de uşi, încuietori pentru porți, zăvoare
pentru porţi, încuietori pentru ferestre, cremone,
uși de garaj metalice, obloane care se pot rula,
jaluzele, cutii de scrisori, articole de fierărie,
încuietori, chei din metal, inele despicate din
metal pentru chei, lacăte, broască cu închidere
automată, articole de fierărie, şuruburi, cuie,
fise, şaibe, conectoare pentru lemn, carabine,
metalice, pivoţi, manşoane, articole de feronerie,
piulițe (inclusiv nedetașabile), arcuri spiralate,
benzi pentru uşi, balamale pentru ferestre,
mânere, mânere pentru uşi, piese componente
de mobilă, capse şi copci, cârlige pentru rufe,
cuier de haine, cârlige pentru prosoape, cuie
pentru fire, fitinguri pentru clădiri, corniere
metalice, articole de fixare, furtunuri, bile de oțel,
dispozitive de fixare în perete, ancore de tavan,
ancore de podea, garnituri pentru bobine, bare
cu filet, menghine, unghiere, cleme pentru tevi,
coliere pentru furtun, capse metalice, conectori
metalici, suporturi metalice, dispozitive pentru
fixarea jardinierelor, fire metalice sub formă de
legături pentru plante, spaliere pentru plante
cățărătoare, componente laminate, turnate sau
topite, metale obișnuite, metal extensibil, sârmă
laminată, oţel rotund, oțel plat lat, oțel sub formă
de bară, oțel profilat, plase din sârmă de fier,
suporturi de flanşe late, oţel pentru ranforsare,
plasă din sârmă sudată, bare de armare, fier-
beton şi suporturi din fier, produse și covorașe
discontinue, tablă groasă, tablă finisată, cabluri,
dale de pardoseală, dale, placă, din metal,
seifuri, seifuri (metalice sau nemetalice), casete
pentru bani, butoiaşe, găleţi, coşuri şi inele,
clopote, sonerii de hol (sonerii de ușă),
grilaje, capace pentru puţuri de lumină, cabluri,
cabluri, sfori, lanţuri din metal sau predominând
metalele, indicatoare metalice, neluminoase,
materiale de fixare, conducte de scurgere
pentru apa pluvială, burlane, construcţie de
rigole, canalizare, canale de scurgere, scurgeri
pluviale, burlane de apă de ploaie, gratii pentru
zapada, scări acces acoperiş, scări de acoperiş,
învelitori de acoperiș, cornișe, ţigle, garnituri
pentru mobile din metal, panouri din metal,
coșuri pentru scule, din metal, cutii de scule,

cărucioare pentru ateliere, cutie metalică plină
cu scule, grătare pentru ștergerea vopselei,
paravane pentru dusuri din metal, pereți
separatori pentru cabine de baie, din metal,
pereți transparenți, prefabricați, din metal sau din
metal în combinație cu plastic sau cu sticlă, pereţi
glisanţi, pereţi pliabili, uși și geamuri pentru săli
de duș și de baie sau pentru sere, coșuri atârnate
pentru dușuri, mânere de perete, mânere
de baie, suporturi pentru furtunuri, garduri,
montanţi, garduri împletite, sârmă de bobinare
(elemente de tensionare), stâlpi pentru cort,
cârlige pentru corturi, elemente de fixare pentru
corturi, rezervoare de combustibil, rezervoare
de apă proaspătă, rezervoare de apă uzată
din metal, mese de lucru metalice, tambure de
cablu (neelectrice), aliaje de sudură, tije metalice
pentru lipire şi sudare, role metalice, rotile pentru
mobilă, containere şi cufere, în special recipiente
pentru depozitarea de pachete și colete pentru
ridicare de către destinatari, recipiente pentru
depozitarea de pachete și colete pentru ridicare
de către destinatari, toate produsele menționate
anterior predominând metalele, inele metalice
pentru bătut la uși, mânere de baie şi mânere de
duș din metal, elemente de captare a mirosurilor,
din metal, acumulatoare de apă de ploaie, din
metal, butoaie de metal pentru stocarea apei
de ploaie, iazuri prefabricate, din metal, placute
de inmatriculare pentru autovehicule, metalice,
ancore, lanţuri de ancoră, scari metalice,
piese si accesorii pentru bunurile mentionate
anterior in masura in care nu sunt cuprinse
in alte clase, placute de inmatriculare pentru
vehicule, piscine (structuri), structuri de cladiri
utilizate in agricultura sau horticultura, materiale
de constructie si elemente de constructie,
conducte si tuburi (niciunul dintre aceste produse
nefiind tuburi de boiler sau componente de
masini), conducte de cupru, fitinguri pentru
furtunuri, sârme din oţel, benzi metalice, table
laminate, profiluri, cabluri (neelectrice), fire
(neelectrice sau pentru siguranţe), case de
bani (seifuri), cutii de siguranta metalice, inele
de chei, brelocuri pentru chei, cutii pentru
unelte, din metal, piuliţe, articole de fixare,
nituri, şuruburi, şuruburi cu suprafaţa frontală
concavă, opritoare, truse de scule, coliere
pentru furtun, cleme de cabluri, rulouri din
metal, dispozitive de blocat pentru usi, şarniere,
cârlige, cuie, agenţi de sudură, chei brute, scări,
montanti, garduri, rogojine, grilaje pentru uşi
şi garnituri pentru mobilier, toate din metale
comune, clopote, rezervoare, incuietori, jaluzele
din otel, jaluzele din metal, dispozitive de fixare,
chei si articole de feronerie, supape pentru
conductele de apă, cadre metalice pentru sere,
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sere transportabile metalice, sere prefabricate
(metalice), spaliere metalice, acoperisuri, mufle,
fitinguri de compresie, margini de podele, bare
de susţinere, fâşii de izolaţie contra condiţiilor
meteo, izolaţii, instalaţii de conducte, distribuitor
pentru prosoape de hârtie, panouri de afisaj, porţi
de garaj, instalaţii pentru transportul gazului,
suruburi metalice, legaturi metalice, şuruburi
de tip ancoră cu filet, carlige, ancore, piuliţe,
articole de fixare, nituri, bare cu filet, agrafe
şi ancore, ţevi (metalice) pentru construcţii,
şaibe, borne şi conexiuni metalice de cablu,
elemente de închidere a clemelor pentru
ţevi metalice, şarniere metalice, zavoare din
metal, blocuri de asamblare metalice pentru
asamblarea mobilei, imbinari metalice, scări
metalice, cleme metalice de siguranţă de uz
comercial şi industrial, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru uşi, geamuri şi mobilier,
incuietori nemetalice, inele d metalice, şuruburi
cu ureche, cuie, insigne, stifturi metalice,
sârmă sub formă de bobină, feronerie metalică,
respectiv închizători cu filet, şuruburi fără
filet, şarniere, zăvoare, mânere şi închizători
pentru uşi, geamuri şi mobilier, supape si
cilindri, feronerie pentru ranforsare şi susţinere,
respectiv braţe pentru rafturi metalice, cleme
pentru colţuri metalice, plăci pentru reparaţii
metalice, plăci în formă de t metalice, plăci
metalice, suporturi şi cleme angulare pentru
construcţia de clădiri, armături şi garnituri
metalice, cabluri metalice neelectrice pentru
conexiune, cutii de siguranţă (seifuri), casete
pentru stocare, metale comune și aliajele
lor, materiale de constructii metalice, clădiri
transportabile din metal, materiale metalice
pentru calea ferata, cabluri și fire neelectrice din
metal comun, articole mici de feronerie metalica,
cutii de scrisori, scări din metal, cutii de scule
din metal, clopote, schele metalice, țevi și țevi
din metal, seifuri, produse din metal comun
necuprinse în alte clase, coșuri de fum din metal
și părțile lor constitutive, minereuri.
9. Automate și piese ale acestora pentru
distribuire de colete și pachete, (terminale
automate pentru preluare poștală sau prin
curier), aparate și instrumente, precum și
dispozitive de reglare geodezice, nautice,
fotografice, optice, de cântărire, de măsurare,
de detectare, de monitorizare, de semnalizare,
de control si de reglare, magneti, aparate
de navigaţie, orientare şi localizare, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, aparate, cabluri și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, componente, cabluri și fire electrice

și electronice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, aparate şi instrumente de
monitorizare, instalare de alarme, senzori de
mișcare, detectoare de fum, scule și aparate
electrotermice, dispozitive electrice de lipit şi
de sudură, regulatoare (variatoare) electrice de
lumină, disjunctoare, siguranțe electrice, cutii de
siguranțe electrice, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, indicatoare de pierderi de
electricitate, convertizoare electrice, prize, fişe şi
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
comutatoare, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, materiale de fixare pentru cabluri
electrice, tambure de cablu electric, higrometre
aparate de comutare, panouri de distribuţie,
tablouri electrice de comandă, colectoare,
închizătoare, convertoare de tensiune, bobine,
baterii reincarcabile, ambreiaje, transformatoare
electrice, buzere, sonerii pentru uşă, magneți,
hidrometre, higrometre, inductoare, cabluri
coaxiale, instrumente și mașini pentru testarea
materialelor, instrumente de nivelare, aparate
de măsură de precizie, lase rotativ şi
lasere cu nivelare automată, balanțe, tuburi
acustice, diafragme (acustică), instrumente de
identificare a sunetelor, aparate pentru indicarea
temperaturii, termometre, aparate de reglare a
temperaturii, maşini de calculat şi instrumente de
procesare a datelor, extinctoare, instalatii solare,
şi anume colectoare solare pentru generare
de electricitate precum și module solare,
panouri solare, instalaţii fotovoltaice, instalatii
audio si video, instalatii de antene, instalații
de telefonie și de satelit, radiouri, aparatură
audio şi video, telecomenzi radio, comutator
cu telecomandă, baterii (de unică folosință și
refolosibile) și acumulatori, acumulatori pentru
scule, încărcătoare de acumulatori, tester de
linii electrice, stilouri testere pentru tensiune
electrică, fişe de conectare (electricitate), surse
de alimentare universale, material electric pentru
instalaţii, tambururi de cablu, detectoare de
rețele, calculator de bicicletă, aparate pentru
stabilirea poziției, aparate geodezice, nivele
cu plumb, metri, calibre reglabile, nivele cu
bulă de aer, aparate pentru controlul apei,
comutatoare orare automate, dispozitive de
calculat, stative pentru aparate de măsură,
trepiede pentru aparate fotografice, telecomenzi
pentru selfies, tije telescopice, date pe suporturi
magnetice, compact discuri, dvd-uri, memorii
usb, baterii externe, dispozitive de control
și reglare pentru tehnologia ventilației și a
aerului condiționat, echipamente de protecție
și siguranță, îmbrăcăminte de protecție pentru
lucru (pentru protecție împotriva accidentelor sau
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lezionării), ochelari de protecţie, încălțăminte de
protecție, manusi de siguranta, manusi de lucru,
articole de protecție care servesc la acoperirea
capului, ochelari de lucru, genunchiere, protecţia
respiraţiei, protecția capului, îmbrăcăminte de
protecție tăiată, lentile filtru de sudura, măşti
de sudură, sisteme de siguranță personală, şi
anume curele de protecție împotriva căderii,
fire de siguranţă, aparate si instrumente
electronice de instruire si didactice, pături
de supraviețuire, mănuși dotate cu senzori,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, baterii reincarcabile şi
incarcatoare, rigle (instrumente de măsură),
lămpi de semnalizare, lămpi de avertizare, baterii
pentru automobile, rucsacuri pentru echipament
foto, genti pentru aparate de fotografiat si
camere de luate vederi, etuiuri din piele pentru
instrumente de măsurat, benzi reflectorizante,
benzi reflectorizante, fcasete video, software
de calculator pentru decoraţiuni interioare şi
pentru grădină, instalaţii şi publicaţii cu desene
în format electronic furnizate online din baze
de date şi site-uri web furnizate pe internet,
aparate şi instrumente telefonice, de măsurare
şi de verificare (control), roţi de măsurare,
aparate si dispozitive de stingere a incendiilor,
alarme acţionate de fum, avertizoare de
incendiu, detectoare de căldură, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva rănirii sau accidentării,
conductoare de electricitate, cabluri şi mufe,
prize si fise, baterii, baterii reincarcabile, baterii
pentru scule actionate electric, încărcătoare,
sisteme de testare a circuitului electric, contoare,
cronometre, camere video de supraveghere,
dispozitive de securitate pentru calculatoare,
alarme antiefractie, sonerii de uşă, electrice,
dispozitive pentru introducerea datelor, prize
cu comutator, aparate de teleghidaj, unităţi de
control de larg consum, cronometre electronice,
conuri de trafic, limitatoare de viteză, termometre
cu infraroşu, detectoare, termostate de cameră,
masti de fata, cizme de siguranţă, căşti,
echipament de protectie, hamuri de siguranta,
aparate de respirat, altele decât cele de uz
medical, pături ignifuge, cabluri de demaror
pentru motoare, sonde, siguranţe, întrerupătoare
de curent, dispozitive de comunicare a
poziţiei, aparate și instrumente științifice, de
cercetare, de navigație, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, temporizatoare (pentru
camerele de luat vederi și aparatele de
fotografiat), ochelari, lupe (optică), cântare de
bucătărie, pahare gradate, pluviometre, aparate

și instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, stocarea, reglarea și controlul
distribuției sau utilizării curentului electric, cabluri
electrice, cabluri electronice, alimentatoare
pentru acumulatoare, încărcătoare fără fir,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, redarea și prelucrarea de sunet,
imagine sau date, cabluri usb, cabluri cu
manșon, microfoane, căști, divizoare de
semnale, camere web, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, medii înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
goale, suporturi de înregistrare de imagine,
sunet şi date, magnetice, sub formă de disc
şi optice, mecanisme care funcționează cu
monede, case de marcat, maşini de calculat,
calculatoare şi periferice pentru calculatoare,
mouse (periferice de calculator), suporturi de
mouse, creioane electronice (pentru unități de
afișaj vizual), costume de scafandru, măști
pentru scafandri, tampoane de urechi pentru
scafandri, cleme nazale pentru scafandri şi
înotători, mănuşi pentru scafandri, aparatură
pentru respirare pentru înot subacvatic, aparate
de protecție pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor, îmbrăcăminte de siguranță de mare
vizibilitate, huse, genți, geamantane și etuiuri
special adaptate pentru articolele menționate
anterior.
12. Compresoare pentru supraîncărcarea
motoarelor cu combustie internă pentru vehicule
terestre, convertizoare hidraulice de cuplu
pentru vehicule terestre, cutii de transmisie
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, demaroare
pentru vehicule terestre, dispozitive de acționare
de motor pentru vehicule terestre, dispozitive
de postcombustie pentru motoare de vehicule
terestre, dispozitive de propulsie pentru vehicule,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, lanțuri cu role pentru vehicule terestre,
motoare cu benzină pentru vehicule terestre,
motoare cu combustie internă pentru vehicule
terestre, motoare cu gaz pentru vehicule
terestre, motoare cu turbină diesel pentru
vehicule terestre, motoare diesel pentru vehicule
terestre, motoare electrice cu angrenaje pentru
vehicule terestre, motoare electrice pentru
automobile, motoare electrice pentru vehicule
terestre, motoare liniare pentru vehicule terestre,
motoare pentru automobile, motoare termice
pentru vehicule terestre, servomotoare pentru
vehicule terestre, ambreiaje pentru vehicule
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terestre, angrenaje cu roți pentru vehicule
terestre, angrenaje față, angrenaje de transmisii
pentru vehicule terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
arbori cardanici pentru vehicule, arbori de
transmisie pentru vehicule terestre, arbori flexibili
pentru vehicule terestre, arbori pentru vehicule
terestre, arcuri amortizoare pentru automobile,
arcuri de suspensie pentru autovehicule, arcuri
elicoidale (componente ale sistemului de
suspensie pentru vehiculele terestre), arcuri
lamelare (piese de suspensie pentru vehicule
terestre), amortizoare pentru automobile, șasiuri
pentru automobile, automobile și elemente
de structură ale acestora, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de torsiune/
stabilizatoare (componente pentru suspensia
vehiculelor terestre), bare pentru portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, brațe pivotante
(piese de vehicule), butuci din spate pentru
vehicule, butuci frontali pentru vehicule, cabluri
de ambreiaj (componente ale motocicletelor),
cabluri de frână (componente ale motocicletelor),
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
motoare pentru vehicule, caroserii pentru
autovehicule, caroserii pentru remorci, centuri
de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru automobile,
coloane de direcție întărite pentru vehicule,
componente pentru camioane, componente
pentru caroseria vehiculelor, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, convertizoare de cuplu
pentru automobile, cuplaje de angrenaj pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru arbori pentru
vehicule terestre, cuplaje pentru utilizare cu
ambreiaje pentru vehicule terestre, cuplaje
pentru vehicule terestre, curele de transmisie
(piese pentru mașini terestre), curele de
transmisie pentru acționarea de vehicule
terestre, cutii de angrenaje pentru vehiculele
terestre, cutii de transmisie pentru vehicule
terestre, cutii de viteze, cutii de viteze
automate pentru automobile, cutii de viteze
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri (componente
ale vehiculelor terestre), diferențialuri pentru
vehicule terestre, discuri de ambreiaj acționate
prin fricțiune pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule

terestre, discuri de frână (piese de motociclete),
discuri de frână pentru motociclete, discuri de
frână pentru vehicule terestre, discuri pentru
lagăre axiale de ambreiaj pentru vehicule
terestre, dispozitive adaptate de fixare a pieselor
de automobile de caroseria automobilelor,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, etriere de frână (piese de motociclete),
etriere de frână pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne pentru
vehicule cu motor, frâne pentru vehicule terestre,
frână cu saboți pentru vehicule terestre, garnituri
de frână pentru vehicule terestre, garnituri
inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru centuri de
siguranță pentru scaune de automobile, joystick-
uri pentru vehicule, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
acționarea de vehicule rutiere, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), leviere
de frână pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, motoare cu angrenaje
pentru vehicule de teren, mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, nuci de rotire
a volanului pentru automobile, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organizatoare pentru mașină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, osii (piese pentru vehicule terestre),
osii de remorcă, osii pentru sisteme de
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suspensie cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie pneumatice
ale vehiculelor, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, panouri adaptate pentru
caroserii de vehicule, panouri de acoperiș pentru
vehicule terestre, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, panouri de
portiere pentru vehicule terestre, panouri de ușă
pentru vehicule, parbrize, pedale de frână pentru
vehicule, perne pentru scaune de vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, piese ornamentale de interior pentru
automobile, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbiciclete,
portschiuri pentru vehicule, portschiuri pentru
automobile, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vagoanele de cale ferată, protectoare
pentru faruri, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru capotă
ca părți structurale de vehicule, protecții pentru
jenți de vehicule, rezervoare metalice (piese
de vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate ale mecanismului de acționare
(piese de vehicule terestre), roți dințate pentru
motoare de vehicule terestre, rulmenți cu bilă
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
automobile, scaune auto pentru copii, șasiuri
de motor, pentru vehicule terestre, șasiuri
de remorci pentru vehicule, schimbătoare de
viteze, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, schimbătoare
de viteză pentru automobile, segmenți de
frână pentru automobile, semnale de direcție
pentru automobile, seturi de protecții pentru
ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru transmiterea
puterii la vehiculele terestre, sisteme de
angrenaj pentru vehiculele terestre, sisteme
de frânare pentru vehicule terestre, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
pentru plăcuțe de înmatriculare, suporturi
pentru remorcă, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, suspensii pentru roți, tablouri de
bord pentru automobile, tambururi de frână

17. Materiale de izolare, de etanșare, tip
barieră, de călăfătuire, de sigilare, de ambalare
și izolante, garnituri de etanșare, materiale
de etanșare și filtre, spumă pentru montaj,
produse de etanșare a rosturilor, inclusiv de
mase de etanșare siliconice și acrilice, izolaţii
pentru construcţii, în special stratificări groase
bituminoase, şlamuri de etanşare, folii elastice,
materiale spumă, în special spume de poliuretan,
material izolant din vată minerală, polistiren
expandat, polistiren extrudat, benzi de etanșare,
tencuială pentru izolare, garnituri de etanșare,
material pentru căptuşire şi etanşare, materiale
pentru etanșare, ermetizare și izolare pentru
construcții, în special materiale termoizolante
pentru izolarea clădirilor și pentru fațade
de clădiri și acoperișuri, mase de nivelare
(material izolant), tencuieli izolante, materiale
de izolare pentru interior, sisteme termoizolante
constând din izolație și straturi portante pentru
tencuială, în special cu țesătură, folii și
prelate pentru construcții, pentru construcții de
iazuri, construcții de acoperișuri, folii contra
aburilor, bariere contra vaporilor, șine pentru
fundații, folii izolante pentru pereți, benzi
pentru tensionarea inferioară a acoperișurilor,
învelişuri de etanşare acoperişuri, plăci din
bitum, benzi tip barieră pentru ziduri, conducte,
țevi, tuburi, furtunuri și racorduri flexibile,
inclusiv supape, nemetalice, articole și materiale
pentru izolare contra apei și umezelii, pentru
termoizolare, pentru electroizolare, pentru
fonoizolare, materiale pentru absorbţia şocurilor
şi de etanşare, amortizoare de vibraţii, învelitori
şi huse, materiale de filtrare sintetice, cauciuc,
gutapercă, gumă, statui şi lucrări de artă, şi
anume insigne decorative din mică, obiecte
decorative din cauciuc (embleme), figurine

pentru vehicule terestre, transmisii (componente
ale vehiculelor terestre), transmisii articulate
pentru vehicule terestre, transmisii cu dublu
ambreiaj pentru vehicule terestre, transmisii
cu viteză variabilă pentru vehicule terestre,
transmisii de putere pentru vehicule terestre,
transmisii diferențiale pentru vehicule terestre,
transmisii hidraulice pentru vehicule terestre,
transmisii mecanice pentru vehicule terestre,
transmisii pentru deplasarea în marșarier pentru
vehicule terestre, transmisii planetare pentru
vehiculele terestre, transmisii prin roți dințate
pentru vehiculele terestre, trape de aerisire
pentru vehicule, uși de portbagaj, volane
(componente ale vehiculelor), volane pentru
vehicule, huse de protecție pentru chei auto,
huse de protecție pentru volane, huse de
protecție pentru chei auto, trepte de atașare la
vehicule terestre.
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din cauciuc, folii de plastic decorative sub
formă de semifabricate, folii din plastic de uz
agricol, pentru prevenirea formării buruienilor,
destinate utilizării în horticultură, destinate
utilizării în silvicultură, destinate utilizării în
agricultură, folii pentru construcții de sere,
polietilenă pentru acoperirea solului, peliculă
pentru acoperire cu compost, folii din polietilenă
pentru acoperiri, pentru așezare pe soluri pentru
combaterea buruienilor, pentru tensionarea
cadrelor de construcții de grădină, pentru
tensionarea cadrelor de construcții agricole,
pentru acoperirea plantelor, pentru acoperirea
semințelor, spumă pentru aranjarea florilor în
ghivece, elastice, benzi adezive, benzi și filme,
benzi de marcare, chituri de acoperiş, materiale
de etanşare pentru amenajarea interioară a
construcţiilor, mase pentru umplerea fisurilor,
chituri pentru imbinari, rosturi, izolaţii pentru
ferestre şi uşi, materiale de etanșare din vată
minerală și din polistiren extrudat, materiale
izolante de orice fel, materiale de construcţii
care absorb zgomotul, reglează zgomotul şi
reflectă zgomotul, plăci termoizolante, folii
pentru geamuri de vehicule și clădiri, folii
reflectorizante, materiale de izolare din materii
prime regenerabile, materiale pentru etanșare,
închidere cu câlți/in și pentru izolare, materiale
neţesute pentru izolare, lână de sticlă și țesături
din fibră de sticlă pentru izolații, furtunuri flexibile,
nemetalice, spume poliuretanice, spumă de
montaj, pulverizatoare de silicon, spumă pentru
fonoizolare, conducte (nemetalice), conducte
flexibile nemetalice, materiale de etanşare,
saltele izolante, pâslă pentru izolații, țesături
termoizolante, vopsele izolatoare, folii metalice
izolante, țesături izolante, mănuși izolante,
materiale de călăfătuire și materiale de izolare
în formă lichidă, solidă sau păstoasă de uz
sanitar și/sau pentru etanșarea și izolarea de
ferestre și uși, rosturi de zid și acoperișuri,
racorduri de țevi nemetalice, folii reflectorizante
pentru fixarea la vehicule, compuși pentru
umplerea îmbinărilor, țevi pentru stropit (udat),
vopsele izolatoare, grunduri de impregnare,
în special, stratificări izolante bituminoase,
folie de mascare, ambalaj din cauciuc,
ambalaje de protecție de cauciuc, recipiente
industriale din cauciuc pentru ambalare, săculeți
(învelitori, cutii) pentru ambalaj, din cauciuc,
folii suflate (altele decât cele pentru ambalat),
ambalaje din cauciuc (amortizare și umplutură),
dopuri din cauciuc (pentru recipiente de
ambalare industrială), saci din ebonită pentru
împachetare, folii flexibile din plastic, altele
decât cele pentru ambalat, peliculă din plastic
pentru impermeabilitate (alta decât cea pentru

ambalat), folii din poliester (altele decât cele
pentru împachetat sau ambalat), pungi din
cauciuc pentru ambalarea mărfurilor (plicuri sau
săculețe), capace din cauciuc (pentru recipiente
industriale de ambalat), folii din polietilenă (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
pelicule din clorură de polivinil (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), benzi de
ambalare adezive, altele decât cele pentru uz
casnic sau papetărie, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), benzi adezive
pentru ambalare, nu pentru papetărie, nu de
uz medical sau casnic, materiale plastice sub
formă de mulaje pentru utilizare ca materiale
pentru căptușit în ambalare, benzi autoadezive
pentru ambalat, nu pentru papetărie, și nu
de uz medical sau casnic, materiale plastice
sub formă de fulgi pentru utilizare sub formă
de materiale de căptușit în ambalare, pelicule
din materiale plastice, altele decât cele pentru
ambalaje, învelitori din vinil pentru exterioare
de vehicule, folie de polipropilenă, alta decât
cea pentru împachetat, peliculă de poliuteran,
alta decât cea pentru ambalare, folie din plastic
pentru împachetare, protecție sau umplere (alta
decât cea folosită pentru ambalare), folie din
acetat de celuloză utilizată ca material de
împachetare (alta decât cea folosită pentru
ambalare), folii din celuloză regenerată, altele
decât cele pentru ambalare, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, articole în
totalitate sau în principal din cauciuc sau plastic
sau din înlocuitori ai materialelor menţionate,
pentru ambalat, îmbinat, izolat, etanşat sau
izolare (materiale de izolare şi podele de izolare),
bandă adezivă pentru împachetare, benzi dublu
adezive, benzi adezive, banda izolanta, ţevi,
tuburi şi conducte flexibile nemetalice, toate
fabricate în întregime sau în principal din
materiale nemetalice, fitinguri pentru furtunuri,
articole din azbest, izolatii.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
huse pentru mobilă, draperii, decorațiuni de
perete, lenjerie, lenjerie de masă, huse (lenjerii)
și pături pentru pat, pături, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru fabricarea
prelatelor pentru acoperirea bazinelor de înot,
materiale pentru focalizarea razelor solare,
articole textile nețesute, plase contra țânțarilor,
huse pentru scaune de wc, perdele din materiale
textile, pânze împotriva prafului (de pus pe jos
sau peste mobile), prosoape de şters paharele,
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articole din materiale textile impermeabile la
bucată, materiale textile, şervete de bucătărie,
prosoape, perdele din materiale textile sau din
materiale plastice, fanioane din material textil
sau plastic.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu ridicata
şi cu amănuntul, în special regruparea și
prezentarea de diverse produse, precum și
servicii de vânzare prin corespondență (toate
serviciile menționate anterior inclusiv prin
catalog, televiziune (teleshopping), internet,
aplicații mobile, spații comerciale virtuale, case
de licitație pe internet, prin rețele sociale și media
socială în legătură cu produsele din clasele 6, 9,
12, 17 și 24.

───────

(210) M 2022 03245 (111)187050
(151) 09/05/2022
(732) ALBION MEDICAL SRL, STR.

DIMITRIE ONCIUL, NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 024054,
ROMANIA

(540)

Clinica Albion Medical

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.11.03; 24.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 03260 (111)187032
(151) 09/05/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Imunoguard
Contribuie la funcționarea

normală a sistemului imunitar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
02.01.16; 26.01.17

(591) Culori revendicate:rosu, alb, albastru,
galben, negru, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive
care conțin în principal zinc, preparate cu
vitamina c, preparate cu vitamina d, preparate
farmaceutice pentru reglarea imunității
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate

───────
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(210) M 2022 03263 (111)187051
(151) 09/05/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU, SOS

COLENTINA NR. 16 BL A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI , 113311, ROMANIA

(540)

PREOȚIA LUMINII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, servicii de cursuri,
workshopuri sau traininguri online sau offline,
elaborare si publicare de cărți si cursuri
educative, de dezvoltare, de spiritualitate si de
instruire, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, servicii educaționale și
de predare, instruire educativă, organizarea de
concursuri, competiții, gale și evenimente în
domeniul educației și spiritualității, furnizarea
de informații în materie de educație spirituală,
cursuri pentru pregătirea examenelor, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
organizarea și coordonarea de evenimente în
scop educativ, spiritual și recreațional, programe
audio/video online, productie video, programe
de radio si televiziune, emisiune de televiziune,
toate acestea online sau offline, webinarii,
furnizarea de programe tv, nedescarcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video on demand), organizare si sustinere
de evenimente, conferinte, cursuri, webinarii,
seminarii, ateliere, workshopuri, simpozioane
online sau in spatii publice organizate, servicii
de biblioteca electronica, publicarea online
a revistelor, ziarelor, cursurilor, articolelor,
ghidurilor, cărților si jurnalelor electronice,
furnizare online de publicații electronice, activități
culturale si educaționale.

───────

(210) M 2022 03270 (111)186860
(151) 10/05/2022
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FOARTE BUNĂ DIMINEAȚA
#matinalcusuflet KISS FM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
01.03.12

(591) Culori revendicate:galben , albastru,
roz, rosu, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea, receptia şi
reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
baze de date, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
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pentru computere, software, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru ı̂not subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, dispozitive si
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
pentru tehnologia informatiei, audiovizuale,
multimedia si fotografice, orice suporturi de
sunete, de imagini şi de date, cuprinse în clasa
09, goale (neinregistrate), preinregistrate sau
inregistrate, cum ar fi: benzi audio, benzi video,
casete audio, casete video, casete pentru jocuri
video, casete audio digitale, casete de date,
dischete, discuri acustice, discuri optice de orice
fel - compact-discuri audio si/sau video (cd), cd-
rom-uri, dvd-uri, cd-r, dvd-r, dvd+r, bd-r, cd-rw,
dvd-rw, dvd+rw, blu-ray, etc. -, orice alte suporturi
de înregistrare magnetică, orice suporturi de
înregistrare digitală, carduri de memorie usb,
carduri de memorie sd si microsd, fisiere
digitale (podcast), podcasturi descarcabile,
fisiere cu muzica descarcabile, fisiere cu imagini
descarcabile, fisiere multimedia descarcabile,
fisiere de date descarcabile, fisiere de date, baze
de date, baze de date interactive, seturi de date,
inregistrate sau descarcabile, continut media,
publicatii electronice, descarcabile, carti audio,
carti electronice, carti digitale, descarcabile
de pe internet sau inregistrate, sunete de
apel pentru telefoane mobile, descarcabile,
aparate audio care redau fisiere, playere si
recordere audio/video combinate, media-playere
portabile, playere media mobile care se poarta
in combinatie cu hainele, compact-disc playere,
huse pentru casete audio/video, huse, genti,
etuiuri, cutii de transport pentru playere (cd-
playere, dvd-playere, mp3 playere), aparate
şi instrumente optice, în special ochelari de
orice fel ( ochelari smart, ochelari de soare,
ochelari antiorbire, ochelari 3d, ochelari sport,
ochelari antipraf, ochelari antireflex, etc), lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, portochelari,
etuiuri, suporturi pentru ochelari, suporturi pentru
telefoane mobile, covorase pentru sustinerea
telefoanelor, vizoare, dispozitive de afisare
montate pe cap, software, pachete de software,
software de calculator, software pentru jocuri,
software de sincronizare de fisiere, software/
programe pentru prelucrarea de fisiere muzicale
digitale, software pentru punerea la comun de
fisiere, software interactiv, software multimedia,
software educational, software gratuit, software
de comunicare, retelizare si retele sociale,
software social, software colaborativ, software
pentru realitatea virtuala si augmentata, software

de aplicatii de calculator pentru transmisia
continua de continut media audiovizual pe
internet, software pentru inteligenta artificiala
si invatare automata, software pentru asistent
virtual, software de telecomunicatii, aplicatii
software (înregistrate sau descărcabile) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane, telefoane inteligente, terminale
mobile, dispozitive mobile, ceasuri, orice fel de
dispozitive inteligente, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicatiilor multimedia, software de calculator
pentru integrarea aplicatiilor si bazelor de
date, software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, platforme de software
colaborativ, platforme de software de calculator
inregistrat sau descarcabil, platforme de
editare colaborativa in timp real, platforme de
software, platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut
video și mesaje, platforme de software de
calculator pentru retele sociale, programe de
aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile), programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
programe de calculator/programe multimedia,
programe de calculator folosite in telecomunicatii
înregistrate sau descărcabile, programe pentru
jocuri, portofele electronice descarcabile,
dispozitive pentru efecte electrice si electronice
pentru instrumente muzicale, difuzoare,
subwoofere, interfete audio, egalizatoare audio,
amplificatoare digitale, emitatoare digitale,
comenzi electronice pentru masini/echipamente,
huse/genti/etuiuri si filme de protectie pentru
telefoane smart, tablete, calculatoare, terminale
interactive touch screen, casti, echipamente
inteligente, echipamente handsfree, carduri/
dispozitive de memorie, etc., snururi (curele)
pentru telefoane, casti pentru realitate virtuala,
casti audio si accesorii pentru casti, kit-uri/
echipamente hands-free pentru telefoane, table
interactive, mixere audio, receptoare audio
si video, aparatura didactica audiovizuala,
console audio mixer, chei electronice
(pentru telecomanda), pixuri si agende
electronice, agende digitale, partituri electronice
(descarcabile), publicatii electronice, compase
pentru masurat, alarme acustice, dispozitive
de memorie de calculator, ssd, dispozitive
periferice pentru calculatoare, cititoare de
date, adaptoare usb, adaptoare pentru carduri
de memorie flash, tokenuri de securitate,
bratari magnetice, bratari inteligente, bratari
de identificare codate, cartele codate, carduri
magnetice, carduri inteligente, ceasuri smart,
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inele smart, bastoane selfie, dispozitive portabile
de urmarire a activitatii, lumini intermitente si
de semnalizare (dispozitive), lasere, ecrane
fluorescente, joystick-uri, magneti, baterii solare,
celule fotovoltaice, lanterne, dispozitive de
semnalizare, luminoasa sau mecanica, casti
pentru comunicare la distanta, echipamente de
protectie pentru sporturi, insigne magnetice,
aparate mobile de telecomunicatii, aparate si
dispozitive de inregistrare, transmitere, receptie,
localizare si reproducere a sunetului, aparate
de transmisie si receptie pentru difuzare de
programe de radio/televiziune, transmitatoare de
telecomunicatii (si seturi).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
ı̂mpachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
maşini de scris, rechizite şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), stilouri, creioane,
creioane mecanice, alte instrumente de scris,
inclusiv truse, instrumente pentru desenat si
diferite articole de pictura/grafica utilizate de
catre artisti, mape din hartie/plastic, cărţi
poştale, postere, orare, felicitari, stegulete, harti,
carduri, cartele, etichete, bilete din carton
şi hârtie, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie, insigne, embleme, ecusoane din
hartie sau carton, feţe de masă, naproane,
servete, serveţele din hârtie, albume, huse,
coperti, dosare, suporturi pentru documente,
pasapoarte, buletine, carduri, carnete cec, carti
sau alte asemenea, penare/cutii sau suporturi
pentru instrumente de scris/desen, semne de
carte, clipsuri din hartie sau carton, sacoşe,
huse, genţi, pungi, plicuri, cutii pentru ambalat,
suporturi din hârtie sau carton, alte ambalaje
din hârtie sau carton, recipiente din hartie sau
carton, port-bilete, washi, produse de imprimerie,
în special carti, ziare, reviste, periodice,
cataloage, buletine informative, brosuri, caiete,
manuale, manuale de utilizare/de instrucţiuni şi
calendare, agende, carnete, partituri muzicale,
albume, materiale, statui, figurine şi opere
de artă din hârtie sau carton, precum
figurine din papier mâché (pastă de hârtie),
litografii ı̂nrămate sau neı̂nrămate, reproduceri/
reprezentari grafice, picturi, acuarele, gravuri,
ilustratii, benzi desenate, prespapieruri.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrari de
birou respectiv: marketing, cercetare/
studii de marketing, analiză de piaţă,

servicii de informaţii privind marketing-
ul, marketing ı̂n cadrul editării produselor
software, consultanta in managementul si/
sau organizarea afacerilor, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanta privind strategiile de comunicare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea comercială a
licențelelor pentru bunurile și serviciile
aparținând altora, lucrări de birou, servicii de
planificare/reamintire a programărilor (funcţii
de birou), servicii de intermediere comerciala,
intermediere de contracte pentru terti pentru
achizitia si vanzarea de bunuri/servicii,
intermedierea de contracte (pentru terţi, inclusiv
artisti), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţii (pentru terţi),
intermedierea serviciilor de telecomunicatii,
negocierea şi ı̂ncheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), sondaje de opinie, cercetare în
domeniul publicităţii, cercetare privind afacerile,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, oferirea de informatii
in domeniul afacerilor, inclusiv prin internet,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori ı̂n alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de agentie de informatii
comerciale, compilarea datelor/indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, distribuţie de produse/esantioane în
scopuri publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
servicii de promovare pentru crearea unei
identitati de brand pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, inchirierea spatiilor
publicitare, inchiriererea timpului (minutelor)
publicitar in cadrul mediilor de comunicare,
închiriere de material publicitar, publicitate si
orice fel de comunicare comerciala audiovizuala,
in special publicitate radio, prin televiziune,
cinematografica, imprimata, prin videotext,
teletext, prin internet/online, mail sau prin orice
tehnica sau metoda, publicitate prin posta,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate pe o retea de comunicare online,
publicitate cu plata per click, servicii de
comerț publicitar, şi anume publicitate, relaţii
publice (relaţii publice) şi marketing, comenzi
telefonice pentru teleshopping, telemarketing,
publicare de materiale promoţionale, productie
de film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
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productie de reclame radio/tv, intermediere
de filme publicitare si orice fel de productii
audio-video publicitare, scrierea si publicarea
textelor publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu scopuri
publicitare, difuzarea materialelor publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, servicii de aşezare ı̂n pagină pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare si actualizarea datelor
in baza de date a calculatorului, publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri, expoziţii,
spectacole în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonica si/sau computerizata de
comenzi pentru oferte de cumparaturi pe internet
sau teleshopping, vânzări prin licitaţie, inclusiv
prin internet, servicii de agenţie de publicitate,
concepţie şi realizarea de prezentări şi de
alte oferte informaţionale cu scopuri publicitare
şi comerciale şi pe internet, în alte reţele
de date, în servicii online, precum şi prin
tehnici multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
şi creare de concepte publicitare, dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare, scriere,
compunere, inregistrare/fixare si publicare de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, ı̂nregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de planificare pentru publicitate,
publicarea de produse de imprimerie (si in format
electronic) in scopuri publicitare, difuzarea
de anunturi/spoturi publicitare, publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor ı̂n
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor ı̂n scopuri comerciale sau de
marketing, stocare de date în reţele de
date computerizate, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse de
birotică și papetărie, dispozitive și accesorii
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, software, echipamente
și aparate de telecomunicații și accesorii ale
acestora, echipamente și aparatură electronică
și electrocasnică și accesorii (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod prin mijloace

electronice, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de teleshopping, inregistrarea
comunicarilor si informatiilor scrise, actualizarea
si intretinerea informatiilor in registre, productia
de programe de teleshopping, consultanta
privind strategii de relatii cu publicul, organizarea
de abonamente la servicii de telecomunicatii
pentru terti, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preı̂nregistrată, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
difuzare (emisiune) sau retransmisie de
programe de radiodifuziune, televiziune,
videotext, teletext, difuzare sau retransmisie
de programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, retele computerizate,
retele de fibra optica si orice alt tip de medii
de transmisie, inclusiv wireless, radiodifuziune
de continut audiovizual si multimedia pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
televiziune radiodifuzata pentru telefoane
mobile, tablete, alte dispozitive/echipamente,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea
de stiri (agentii de presa), colectare şi
livrarea de informaţii generale în cadrul
serviciilor agenţiilor de presă, transmisie de
sunet, imagine si/sau date prin cablu, satelit,
retele computerizate, cabluri telefonice si isdn
si orice alt tip de medii de transmisie,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor, transmisie de podcasturi,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transfer de date prin radio,
difuzare/transfer de informatii prin radio,
furnizarea accesului la informaţii memorate în
baze de date, inclusiv pe internet, şi prin internet
şi în special prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, furnizarea
de camere de chat pe internet, servicii de
informare prin radio/televiziune, servicii de
informare privind radiodifuziunea, furnizarea de
forumuri de discutii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi (in special sub formă plătită),
transmisie video, la cerere, telecomunicatii
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prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, operarea echipamentului pentru
radiodifuziune, servicii de videoconferinta,
radiotelefonie mobilă, in special furnizare de
acces la aplicaţii, transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale, furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitari online, transmisia
de fisiere digitale, transmiterea e-mail-urilor,
inchirierea echipamentului de telecomunicatii,
inchiriere de modemuri, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice, servicii de
mesagerie vocala.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radiofonic,
pe internet sau de televiziune, furnizarea de
informatii despre divertisment, amuzament si
orice posibilitati/facilitati de recreere, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite ı̂n
scopuri de publicitate sau culturale, furnizarea
de informatii in domeniul divertismentului,
servicii de informare prin radio, producţie de
programe sau emisiuni de radio, televiziune, film,
videotext şi teletext (cu excepţia celor în scop
publicitar), podcast, realizare de programe de
divertisment radiofonic/de televiziune, crearea
(redactarea) de podcast-uri, furnizarea de
divertisment prin intermediul podcast-urilor,
creare (redactare) de continut pentru podcast-
uri. productia de muzica, producţie de filme,
altele decât filmele publicitare, emisiuni de radio,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, producţie de benzi
(casete, etc.) audio/video, editare audio-video
pentru evenimente, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii oferite de
studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, inchiriere
de aparatura de iluminat pentru studiouri de
televiziune, inchirierea aparatelor de inregistrare
video, inchirierea camerelor video/inchirierea
camerelor de filmat, inchirierea echipamentelor
audio, inchirierea de inregistrari sonore, editarea
de, inregistrarea pe benzi/casete video (filmare),
inchirierea casetelor video, productia de
spectacole, concerte, festivaluri, online/in direct
(live), servicii artistice prestate de orchestre,

organizarea şi realizarea de evenimente
sportive sau culturale, in direct (live) sau
online, productia, organizarea si/sau realizarea,
sustinerea, desfasurarea de evenimente de
divertisment, de festivaluri de orice fel, inclusiv
de muzica/film, în direct (live) sau online,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de concerte,
conferinte, colocvii, simpozioane, congrese, în
direct (live) sau online, organizare si coordonare
de concursuri sau de orice fel de competitii,
educative sau de divertisment, organizarea
si sustinerea unor forumuri educationale in
persoana, concerte muzicale pentru radio,
reprezentaţii teatrale, organizare de spectacole
(servicii de impresar), prezentări şi închiriere de
filme tv sau cinematogragfice, prezentare de
programe radio, servicii de prezentatori pentru
radio/televiziune inchirierea de inregistrari de
sunete, ingrijire redactionala a aparitiilor pe
internet, proiecţii de filme tv sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea online a publicaţiilor
electronice nedescărcabile, publicare on-
line a cărţilor, jurnalelor sau periodicelor
electronice, servicii de jocuri furnizate on-line
de la o reţea de calculatoare, inchirierea
echipamentelor pentru jocuri, furnizarea online
de muzica si/sau imagini video, nedescarcabile,
furnizarea filmelor, nedescarcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare, servicii
de punere in pagina, altele decat pentru
scop publicitar, rezervarea locurilor pentru
spectacole si/sau evenimente de divertisment/
amuzament/recreere de orice fel, servicii de
agentie de bilete (divertisment), organizarea
de loterii, planificarea/organizarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestatiilor live, publicarea de texte, altele decat
textele de publicitate, furnizarea facilitatilor de
recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, creare si
editare de software si de jocuri de calculator,
crearea si proiectarea de indexuri de informatii
bazate pe site-urile web, dezvoltarea de software
in cadrul publicarii de software, inchiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, gazduirea de site-
uri web, gazduire de podcasturi, închiriere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

636

de programe video şi de imagine (software),
stocarea electronica a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare si inchiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
si pentru telefonie mobila (aplicaţii), oferirea
de sisteme informatice virtuale prin cloud
computing, furnizare de software la cerere,
dezvoltarea de platforme de calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic in format electronic, conversia datelor si
a programelor pentru calculator, alta decat
conversia in format fizic, proiectare si dezvoltare
de baze de date electronice, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, platforma ca serviciu, platformă
ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, platforme
pentru jocuri sub forma de software ca serviciu,
software ca serviciu, software ca serviciu care
45. Acordarea de licente privind drepturile de
proprietate intelectuala, cesiunea sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuala, administrarea si distribuirea de
licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente pentru
concepte de franciza, comertul cu licente de film,
radio, televiziune, audio si/sau video, licentierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
acordarea de licente pentru aplicatii software,
licentiere (servicii juridice) in cadrul publicarii
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuala, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzand evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar, de revistă, orice publicatie,
inclusiv pentru publicatii on-line, prin acordare
de licenţă, administrare, intermediere sau
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, inchiriere, imprumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune,

podcasturi, precum şi asupra oricaror alte
producţii de sunet şi/sau de imagine, prin
acordare de licenţă/cesiune sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio/media/
multimedia, emisiunilor de televiziune/radio,
serialelor de televiziune/radio, spectacolelor
de televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio, inclusiv
scenarii şi elementele principale de realizare
a acestora, precum titluri, sigle, concepere
de spectacole, idei de jocuri, imagini de
scenă, desfăşurări de spectacole, tehnici de
interogare, prin acordare de licenţă/cesiune, alte
forme de transmitere a drepturilor, administrare,
intermediere si valorificare de drepturi asupra
programelor de aplicaţii pentru computere,
sisteme computerizate mobile si/sau de telefonie
mobila, asupra platformelor (pentru posturi de
radio, televiziune), inclusiv asupra continuturilor
acestora, prin acordare de licenta/cesiune,
servicii de retele de socializare online.

───────

(210) M 2022 03282 (111)187052
(151) 10/05/2022
(732) PRUTUL SA, STR. ANA IPATESCU

NR. 12, JUDEŢ GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

RĂSĂRITĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────
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(210) M 2022 03284 (111)187053
(151) 10/05/2022
(732) COMUNITATEA EMAGICIENILOR

SRL, STR. PROGRESULUI, NR.
8, JUDEȚ BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Curs'n'cast
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de cursuri de formare,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
furnizare de cursuri educaționale, organizare și
coordonare de cursuri, cursuri de pregătire în
domeniul managementului, cursuri de instruire
în software de calculator, furnizare de cursuri
de pregătire în domeniul informaticii, coordonare
de cursuri cu privire la administrarea afacerilor,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, instruire în operarea
sistemelor software, servicii de formare în
domeniul utilizării software-lui de calculator,
productie de podcasturi, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi.

───────

(210) M 2022 03285 (111)187054
(151) 10/05/2022
(732) DIEMECI SRL, STR. VIILOR, NR.

6G, SC.1, ET. 1, AP. 4, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
BUCURESTI /SECTOR 4, ROMANIA

(540)

EXCLUSIVE SPACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de

bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete.

20. Mânere din ceramică, mânere din ceramică
pentru dulapuri, mânere din ceramică pentru
sertare, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare
și mobilier, decorațiuni din ceramică pentru uși,
supape din ceramică operate manual, altele
decât componente ale mașinilor, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, inele pentru perdele, șine pentru perdele
de duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre.

19. Ghips folosit în ceramică, tuburi din
ceramică și ciment, dale din ceramică, lucrări
refractare din ceramică, articole din ceramică
pentru construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre).



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

638

21. Cutii de ceramică, cutii din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente de ceramică, statuete
din ceramică, sculpturi din ceramică, statuete
de ceramică, busturi realizate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, pitici de grădină din ceramică,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
artă murală din ceramică în 3d, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din
ceramică, statui din porțelan, ceramică, lut sau
sticlă, busturi din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, statui din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, ghivece din ceramică,
ghivece de ceramică, recipiente ceramică, vase
din ceramică, veselă din ceramică, căni din
ceramică, vase de ceramică, crăticioare din
ceramică, căni confecționate din ceramică, cupe
confecționate din ceramică, servicii de cafea
de ceramică, produse din ceramică pentru
bucătărie, vase pentru copt din ceramică, vaze
din ceramică pentru podea, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, sancai din dinastia
tang (ceramică emailată în trei culori), căni
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din ceramică, pușculițe din ceramică, cutii
de ceramică pentru monede, capace din
ceramică pentru cutii de șervețele, vase din
ceramică, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, obiecte din faianță, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrări de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, perii pentru parchet.
24. Mochetă (perdele), perdele dantelate,
perdele plisate, perdele pentru duș, perdele
din plasă, căptușeli pentru perdele, perdele
pentru ușă, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), perdele din materiale textile, perdele
și draperii confecționate, materiale textile pentru
perdele, perdele din materiale plastice, perdele
din material plastic, perdele și perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele de duș din materiale textile ignifuge,
perdele din plastic pentru cabine de duș, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
perdele și draperii de interior și exterior, perdele
din materiale textile sau din materiale plastice,
perdele de duș din materiale textile sau din
materiale plastice, perdele scurte din material
textil, căptușeli pentru perdele, țesături pentru

perdele, materiale pentru perdele ca articole
textile, muselină (țesătură din bumbac sau
mătase pentru perdele).
27. Covoare, carpete și preșuri, material
antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, covoare care acoperă doar o parte
din podea, covoare antiglisante, materiale de
covoare și covoare, covoare pentru duș, covoare
de cauciuc, întăritură pentru covoare, substrat
de covoare, covoare pentru hol, covoare pentru
ușă, covoare din piese combinate, covoare și
mochete (textile), preșuri și covoare de mașină,
materiale de bază pentru covoare, întărituri de
bază pentru covoare, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile de schi, covoare de lână lucrate
manual, elemente decorative de perete, nu
din materiale textile, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil).
35. Regruparea în avantajul terţilor a
chiuvetelor, dopurilor pentru chiuvete,
chiuvetelor de baie, accesoriilor pentru chiuvete,
robinetelor monocomandă pentru chiuvete,
chiuvetelor de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, chiuvetelor pentru spălat vasele (altele
decât obiecte de mobilier), chiuvetelor de baie
(componente de instalații sanitare), accesoriilor
pentru chiuvete, ghipsului folosit în ceramică,
tuburilor din ceramică și ciment, dalelor din
ceramică, lucrărilor refractare din ceramică,
articolelor din ceramică pentru construcții,
tuburilor din ceramică și ciment, maselor
refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocurilor și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresiei, gresiei
pentru construcții, tuburilor din gresie, gresiei
pentru baie nemetalică, blocurilor și suprafețelor
de pavaj din gresie ceramică, parchetului,
parchetului stratificat, frizelor de parchet,
parchetelor de lemn, pardoselilor de parchet și
plăcilor de parchet, plăcilor de parchet laminat,
parchetului cu placaj din lemn, parchetului
din lemn de esență tare, plăcilor de parchet
flotant, nemetalice, pardoselilor din parchet
fabricate din plută, elementelor decorative, nu
din metal, pentru construcții, mulurilor decorative
nemetalice, baghetelor decorative nemetalice,
lucrărilor decorative din ghips, sticlei decorative
(pentru construcții), baghetelor decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, pieselor
turnate din ghips în scopuri decorative,
rozetelor decorative pentru plafon din materiale
nemetalice, elementelor decorative, nu din
metal, pentru construcții, glafurilor nemetalice
(de ferestre), mânerelor din ceramică, mânerelor
din ceramică pentru dulapuri, mânerelor din
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ceramică pentru sertare, mânerelor din ceramică
pentru mobilier, mânerelor din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, decorațiunilor din
ceramică pentru uși, supapelor din ceramică
operate manual, altele decât componente ale
mașinilor, jaluzelelor de interior și accesoriilor
pentru perdele și jaluzele de interior, inelelor
pentru perdele, șinelor pentru perdele de
duș, tetierelor (mobilă), mobilei superpozabilă,
mobilei antichizată, mobilei curbată, vestiarelor
(mobilei), mobilei și mobilierului, rafturilor de
mobilă, cotierelor pentru mobilă, mobilei din
bambus, piciorușelor pentru mobilă, picioarelor
pentru mobilă, mobilei pentru vivarii, suporturilor
nemetalice pentru mobilă, ecranelor pentru
șeminee (mobilă), mobilei cu pat încorporat,
mobilei stil antic, reproducere, glisoarelor
nemetalice pentru mobilă, scurgătoarelor
pentru vase (mobilă), dulapurilor de veselă
(mobilă), dulapurilor pentru vase (mobilă),
canturilor din plastic pentru mobilă, mânerelor
pentru mobilă, din plastic, elementelor de
separare individuale (mobilei), rafturilor pentru
dulapuri de îndosariere (mobilei), zăvoarelor
pentru mobilă, nu din metal, jaluzelelor
interioare (mobilei), mobilei de toaletă incluzând
lavoare, meselor, scaunelor, elementelor
decorative pentru ferestre, cutiilor de ceramică,
cutiilor din ceramică, plăcilor de ceramică,
plăcilor din ceramică, ornamentelor din
ceramică, ornamentelor de ceramică, statuetelor
din ceramică, sculpturilor din ceramică,
statuetelor de ceramică, busturilor realizate
din ceramică, ornamentelor confecționate
din ceramică, statuetelor confecționate din
ceramică, figurinelor realizate din ceramică,
piticilor de grădină din ceramică, lucrărilor
de artă confecționate din ceramică, artei
murale din ceramică în 3d, machetelor
de vehicule (ornamentelor) confecționate din
ceramică, statuilor din porțelan, ceramică, lut
sau sticlă, busturilor din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statuilor din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
lucrărilor de artă din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, figurinelor de porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă pentru torturi,
ghivecelor din ceramică, ghivecelor de ceramică,
recipientelor ceramice, vaselor din ceramică,
veselei din ceramică, cănilor din ceramică,
vaselor de ceramică, crăticioarelor din ceramică,
cănilor confecționate din ceramică, cupelor
confecționate din ceramică, serviciilor de cafea
de ceramică, produselor din ceramică pentru
bucătărie, vaselor pentru copt din ceramică,
vazelor din ceramică pentru podea, vaselor
de uz casnic termoizolate de ceramică, sancai

din dinastia tang (ceramică emailată în trei
culori), cănilor confecționate din ceramică,
cupelor confecționate din ceramică, pușculițelor
din ceramică, cutiilor de ceramică pentru
monede, capacelor din ceramică pentru cutii de
șervețele, vaselor din ceramică, capacelor din
ceramică pentru cutii de șervețele, obiectelor
din faianței, busturilor din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, lucrărilor de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, periilor pentru parchet, mochetei
(perdelelor), perdelelor dantelate, perdelelor
plisate, perdelelor pentru duș, perdelelor din
plasă, căptușelilor pentru perdele, perdelelor
pentru ușă, perdelelor din vinil, draperiilor
(perdelelelor groase), perdelelor din materiale
textile, perdelelor și draperiilor confecționate,
materialelor textile pentru perdele, perdelelor
din materiale plastice, perdelelor din material
plastic, perdelelor și perdelelor de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapajului
sub formă de perdele, perdelelor scurte din
material textil, perdelelor mici confecționate din
materiale textile, perdelelor de duș din material
plastic, perdelelor de duș din materiale textile
ignifuge, perdelelor din plastic pentru cabine
de duș, perdelelor și draperiilor confecționate
din materiale textile, perdelelor și draperiilor
de interior și exterior, perdelelor din materiale
textile sau din materiale plastice, perdelelor
de duș din materiale textile sau din materiale
plastice, perdelelor scurte din material textil,
căptușelilor pentru perdele, țesăturilor pentru
perdele, materialelor pentru perdele ca articole
textile, muselinei (țesătură din bumbac sau
mătase pentru perdele), covoarelor, carpetelr
și preșurilor, materialului antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor, covoarelor care
acoperă doar o parte din podea, covoarelor
antiglisante, materialelor de covoare și
covoarelor, covoarelor pentru duș, covoarelor de
cauciuc, întăriturii pentru covoare, substratului
de covoare, covoarelor pentru hol, covoarelor
pentru ușă, covoarelor din piese combinate,
covoarelor și mochetelor (textilelor), preșurilor
și covoarelor de mașină, materialelor de bază
pentru covoare, întăriturilor de bază pentru
covoare, covoarelor din sfoară țesută pentru
pârtiile de schi, covoare din sfoară țesută
pentru pârtiile, covoarelor de lână lucrate
manual, elementelor decorative de perete,
nu din materiale textile, tapiseriilor murale
(elemente decorative pentru pereți fabricate
din material netextil) (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
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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 chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie , gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,

din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, ghivece din ceramică,
ghivece de ceramică, recipiente ceramică, vase
din ceramică, veselă din ceramică, căni din
ceramică, vase de ceramică, crăticioare din
ceramică, căni confecționate din ceramică, cupe
confecționate din ceramică, servicii de cafea
de ceramică, produse din ceramică pentru
bucătărie, vase pentru copt din ceramică, vaze
din ceramică pentru podea, vase de uz casnic
termoizolate de ceramică, sancai din dinastia
tang (ceramică emailată în trei culori), căni
confecționate din ceramică, cupe confecționate
din ceramică, pușculițe din ceramică, cutii
de ceramică pentru monede, capace din
ceramică pentru cutii de șervețele, vase din
ceramică, capace din ceramică pentru cutii
de șervețele, obiecte din faianță , busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, perii pentru parchet,
mochetă (perdele), perdele dantelate, perdele
plisate, perdele pentru duș, perdele din plasă,
căptușeli pentru perdele, perdele pentru ușă,
perdele din vinil, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, materiale textile pentru perdele,
perdele din materiale plastice, perdele din
material plastic, perdele și perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele de duș din materiale textile ignifuge,
perdele din plastic pentru cabine de duș,
perdele și draperii confecționate din materiale
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ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă pentru torturi, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,

textile, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, perdele de duș din materiale textile
sau din materiale plastice, perdele scurte din
material textil, căptușeli pentru perdele, țesături
pentru perdele, materiale pentru perdele ca
articole textile, muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele), covoare, carpete
și preșuri, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covoare antiglisante,
materiale de covoare și covoare, covoare
pentru duș, covoare de cauciuc, întăritură
pentru covoare, substrat de covoare, covoare
pentru hol, covoare pentru ușă, covoare din
piese combinate, covoare și mochete (textile),
preșuri și covoare de mașină, materiale de
bază pentru covoare, întărituri de bază pentru
covoare, covoare din sfoară țesută pentru pârtiile
de schi, covoare din sfoară țesută pentru
pârtiile de schi, covoare de lână lucrate
manual, elemente decorative de perete, nu
din materiale textile, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la chiuvete, dopuri
pentru chiuvete, chiuvete de baie, accesorii
pentru chiuvete, robinete monocomandă pentru
chiuvete, chiuvete de bucătărie cu blaturi de
lucru integrate, chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), chiuvete
de baie (componente de instalații sanitare),
accesorii pentru chiuvete, ghips folosit în
ceramică, tuburi din ceramică și ciment, dale
din ceramică, lucrări refractare din ceramică,
articole din ceramică pentru construcții, tuburi din
ceramică și ciment, mase refractare din ceramică
pentru căptușirea cuptoarelor metalurgice,
blocuri și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
gresie, gresie pentru construcții, tuburi din
gresie, gresie pentru baie nemetalică, blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, parchet,
parchet stratificat, frize de parchet, parchete de
lemn, pardoseli de parchet și plăci de parchet,
plăci de parchet laminat, parchet cu placaj din
lemn, parchet din lemn de esență tare, plăci
de parchet flotant, nemetalice, pardoseli din
parchet fabricate din plută, elemente decorative,
nu din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
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mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie pentru
construcții, gresie uburi din, gresie pentru baie
nemetalică, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, parchet, parchet stratificat,
frize de parchet, parchete de lemn, pardoseli
de parchet și plăci de parchet, plăci de
parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,

machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie , gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice
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lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente
de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, figurine de porțelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă pentru torturi, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete

pentru mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă),
mobilă cu pat încorporat, mobilă stil antic,
reproducere, glisoare nemetalice pentru mobilă,
scurgătoare pentru vase (mobilă), dulapuri de
veselă (mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă),
canturi din plastic pentru mobilă, mânere pentru
mobilă, din plastic, elemente de separare
individuale (mobilă), rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), zăvoare pentru mobilă,
nu din metal, jaluzele interioare (mobilă),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mese,
scaune, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de ceramică, cutii din ceramică, plăci
de ceramică, plăci din ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente de ceramică, statuete
din ceramică, sculpturi din ceramică, statuete
de ceramică, busturi realizate din ceramică,
ornamente confecționate din ceramică, statuete
confecționate din ceramică, figurine realizate
din ceramică, pitici de grădină din ceramică,
lucrări de artă confecționate din ceramică, artă
murală din ceramică în 3d, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din ceramică, statui
din porțelan, ceramică, lut sau sticlă, busturi din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, figurine de porțelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă pentru torturi,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la chiuvete, dopuri pentru chiuvete, chiuvete
de baie, accesorii pentru chiuvete, robinete
monocomandă pentru chiuvete, chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
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pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), chiuvete de baie (componente de
instalații sanitare), accesorii pentru chiuvete,
ghips folosit în ceramică, tuburi din ceramică
și ciment, dale din ceramică, lucrări refractare
din ceramică, articole din ceramică pentru
construcții, tuburi din ceramică și ciment,
mase refractare din ceramică pentru căptușirea
cuptoarelor metalurgice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, gresie, gresie
pentru construcții, tuburi din gresie, gresie
pentru baie nemetalică, blocuri și suprafețe de
pavaj din gresie ceramică, parchet, parchet
stratificat, frize de parchet, parchete de lemn,
pardoseli de parchet și plăci de parchet, plăci
de parchet laminat, parchet cu placaj din lemn,
parchet din lemn de esență tare, plăci de
parchet flotant, nemetalice, pardoseli din parchet
fabricate din plută, elemente decorative, nu
din metal, pentru construcții, muluri decorative
nemetalice, baghete decorative nemetalice,
lucrări decorative din ghips, sticlă decorativă
(pentru construcții), baghete decorative pentru
panouri, din materiale nemetalice, piese turnate
din ghips în scopuri decorative, rozete decorative
pentru plafon din materiale nemetalice, elemente
decorative, nu din metal, pentru construcții,
glafuri nemetalice (de ferestre), mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
decorațiuni din ceramică pentru uși, supape
din ceramică operate manual, altele decât
componente ale mașinilor, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
inele pentru perdele, șine pentru perdele de
duș, tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă antichizată, mobilă curbată, vestiare
(mobilă), mobilă și mobilier, rafturi de mobilă,
cotiere pentru mobilă, mobilă din bambus,
piciorușe pentru mobilă, picioare pentru mobilă,
mobilă pentru vivarii, suporturi nemetalice pentru
mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă), mobilă
cu pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
glisoare nemetalice pentru mobilă, scurgătoare
pentru vase (mobilă), dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri pentru vase (mobilă), canturi
din plastic pentru mobilă, mânere pentru mobilă,
din plastic, elemente de separare individuale
(mobilă), rafturi pentru dulapuri de îndosariere
(mobilă), zăvoare pentru mobilă, nu din metal,
jaluzele interioare (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mese, scaune, elemente
decorative pentru ferestre, cutii de ceramică,
cutii din ceramică, plăci de ceramică, plăci din
ceramică, ornamente din ceramică, ornamente

de ceramică, statuete din ceramică, sculpturi din
ceramică, statuete de ceramică, busturi realizate
din ceramică, ornamente confecționate din
ceramică, statuete confecționate din ceramică,
figurine realizate din ceramică, pitici de grădină
din ceramică, lucrări de artă confecționate din
ceramică, artă murală din ceramică în 3d,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ceramică, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, statui din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, ghivece
din ceramică, ghivece de ceramică, recipiente
ceramică, vase din ceramică, veselă din
ceramică, căni din ceramică, vase de ceramică,
crăticioare din ceramică, căni confecționate din
ceramică, cupe confecționate din ceramică,
servicii de cafea de ceramică, produse din
ceramică pentru bucătărie, vase pentru copt
din ceramică, vaze din ceramică pentru podea,
vase de uz casnic termoizolate de ceramică,
sancai din dinastia tang (ceramică emailată în
trei culori), căni confecționate din ceramică,
cupe confecționate din ceramică, pușculițe din
ceramică, cutii de ceramică pentru monede,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
vase din ceramică, capace din ceramică pentru
cutii de șervețele, obiecte din faianță, busturi
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, perii pentru parchet,
mochetă (perdele), perdele dantelate, perdele
plisate, perdele pentru duș, perdele din plasă,
căptușeli pentru perdele, perdele pentru ușă,
perdele din vinil, draperii (perdele groase),
perdele din materiale textile, perdele și draperii
confecționate, materiale textile pentru perdele,
perdele din materiale plastice, perdele din
material plastic, perdele și perdele de dantelă
din materiale textile sau plastic, drapaj sub
formă de perdele, perdele scurte din material
textil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele de duș din materiale textile ignifuge,
perdele din plastic pentru cabine de duș,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, perdele de duș din materiale textile
sau din materiale plastice, perdele scurte din
material textil, căptușeli pentru perdele, țesături
pentru perdele, materiale pentru perdele ca
articole textile, muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele), covoare, carpete
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și preșuri, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covoare antiglisante,
materiale de covoare și covoare, covoare pentru
duș, covoare de cauciuc, întăritură pentru
covoare, substrat de covoare, covoare pentru
hol, covoare pentru ușă, covoare din piese
combinate, covoare și mochete (textile), preșuri
și covoare de mașină, materiale de bază pentru
covoare, întărituri de bază pentru covoare,
covoare din sfoară țesută pentru pârtiile de
schi, covoare din sfoară țesută pentru pârtiile de
schi, covoare de lână lucrate manual, elemente
decorative de perete, nu din materiale textile,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil).
37. Reparații de perdele, montare de perdele și
draperii, servicii de montare a perdelelor.
40. Fabricare de perdele, servicii de fabricare de
perdele la comandă, servicii de croit de perdele.

───────

(210) M 2022 03299 (111)187098
(151) 11/05/2022
(732) ASOCIATIA ENVIRON, STRADA

AROMEI NR. 88, ETAJ 1,
SECTOR2, BUCURESTI, 023786,
ROMANIA

(540)

ENVIRON reciclămîmpreună

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.15.07;
24.15.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (HEX #262625,
HEX #6E6D6C), verde (HEX #7AA077)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistenta și consultanță profesională în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de intermediere, management
administrativ externalizat pentru companii,

servicii de publicitate, marketing și promovare,
toate acestea în domeniul colectarii, tratarii,
reutilizarii, reciclării și valorificării deșeurilor.
39. Colectarea, transportul și depozitarea
deșeurilor
40. Servicii de reciclare, sortare, tratare,
reutilizare și valorificare a deșeurilor
41. Furnizare de publicații electronice online
nedescarcabile, servicii de educație și instruire
prin organizarea de seminarii, conferinte,
competitii, campanii, expoziții, ateliere de lucru,
servicii de divertisment și activități sportive,
servicii de jocuri organizate online, toate
organizate în vederea promovarii protectiei
mediului și responsabilității ecologice
42. Consiliere tehnică referitoare la daunele
implicate de poluare, consiliere în domeniul
economiei de energie, consultanță tehnologică
în domeniile producției și utilizării de energie,
consultanță tehnologică în domeniul generării
energiei alternative, furnizare de consiliere
tehnică privind măsurile de economisire a
energiei, furnizare de informații, consiliere
și consultanță privind reducerea emisiilor de
carbon, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice

───────
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(210) M 2022 03303 (111)186962
(151) 11/05/2022
(732) S.C. TEILOR S.R.L., STR.

SMEUREI NR. 54, JUDETUL
ARGES, PITESTI, 110046, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

TEILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de club de
cabaret, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private, servicii de cluburi de
plaja si piscine, servicii educative oferite de
cluburi, organizare de cluburi de fani, servicii
oferite de cluburi sportive, servicii de cluburi de
jocuri, servicii ale cluburilor de fitness, servicii
de cluburi de agrement cu instalații sportive,
servicii de divertisment specifice cluburilor de
fani si de noapte, servicii de cluburi de sanatate
(antrenemante), management de evenimete
pentru cluburi sportive, servicii oferite de cluburi
de dans, servicii de divertisment in club, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
furnizarea de instalații de recreere pentru cluburi,
servicii de cluburi de polo pe apa, servicii
specifice cluburilor de comedie, servicii de
divertisment sub forma cluburilor de wrestling,

furnizare de servicii pentru săli si cluburi de
sport, furnizare de instalații pentru practicarea
exercitiilor fizice in cluburi de sport, servicii de
club de cărti cu furnizarea de informații cu privire
la cărți.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, asigurarea de hrana si băuturi prin
servicii de alimentație publica, cum ar fi cele
oferite de restaurante, baruri, braserii, pizzarii,
cafenele, fastfood-uri, terase si altele similare,
inchiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2022 03305 (111)187099
(151) 11/05/2022
(732) BIO GREEN POWER SOLUTIONS

SRL, SAT LUNCOIU DE JOS, NR.
89, JUDETUL HUNEDOARA, COM.
LUNCOIU DE JOS, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

BLACK SOLAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.06;
01.03.12; 01.15.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, celule fotovoltaice, module
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, instalații fotovoltaice
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pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), celule fotovoltaice calibrate de
referință, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, panouri solare, baterii solare,
celule solare, panouri solare pentru producerea
energiei electrice, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate.
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, instalare de celule și
module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, instalare de sisteme de încălzire
solară, întreținere și reparare de instalații solare,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții de
uz locativ.

───────

(210) M 2022 03306 (111)186951
(151) 11/05/2022
(732) ASISOFT SRL, STR. CLUCERULUI

NR. 22, SECTOR 1, BUCURESTI,
011365, ROMANIA

(540)

INKASSO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 03313 (111)186943
(151) 11/05/2022
(732) FHSS SERIES SRL, STR.

STRAPUNGERE SILVESTRU NR.
7, CAMERA 1, BL. I4, SC. D, ET.
3, AP. 15, JUDEȚ IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Fistic

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.24; 05.07.06; 05.03.15

(591) Culori revendicate:crem, verde, alb,
negru, albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul
terților, a produselor alimentare si nealimentare
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, organizare de târguri și expozitii
în scop comercial și publicitar, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, campanii umanitare și
de ajutorare a comunităților locale, servicii de
comerț en-gros și en-detail, servicii de agenții



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

648

de import-export, promovare şi marketing prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online pe internet,
servicii de comenzi online computerizate
şi prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, furnizarea de servicii de achiziţionare
pentru terţi, online, oferind o varietate largă
de produse, asistenţă în sensul şi pentru
organizarea afacerilor, incluzând consultanţă şi
informaţii referitoare la acestea, administrare
afacerilor comerciale, servicii de consultanță
în afaceri privind francizele, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, distribuirea de eşantioane, materiale
promoţionale şi de comercializare pentru terţi,
demonstraţii cu produse, publicitate prin poştă
electronică, servicii de oferte promoţionale
(promovarea reducerilor), organizarea de
operaţiuni comerciale în vederea dezvoltării
fidelităţii clienţilor (publicitate), precum şi
management-ul administrativ şi comercial al
acestor operaţiuni.

───────

(210) M 2022 03332 (111)186915
(151) 12/05/2022
(732) SMART FOOD CASIDA S.R.L.,

STRADA HUMORULUI NR. 100,
SAT ȘCHEIA, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

LA MERINDE By
George&Florin

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.01.01; 11.03.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de catering, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2022 03333 (111)186914
(151) 12/05/2022
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ

ROMANTIC ART, STR.
TRANDAFIRULUI NR. 1, SAT
ŞCHEIA, JUDEŢUL SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

RAMPA DE LANSARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
01.01.02; 26.11.05; 22.01.15; 22.01.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
divertisment muzical, editare de muzică,
educație muzicală, cursuri de muzică,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
producția de muzică, publicare de lucrări
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de concursuri muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
producție de spectacole muzicale, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet cu
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muzică în format MP3, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
concerte muzicale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, divertisment de
tipul concertelor.

───────

(210) M 2022 03335 (111)187010
(151) 12/05/2022
(732) ZBIRWEEK SRL, STR LIBERTATII,

NR.6, BLOC P2B, AP 002, JUD.
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZBURGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare

───────

(210) M 2022 03352 (111)186947
(151) 12/05/2022
(732) PARBRIZE 4YOU SRL, STR.

EROILOR, NR. 172, CORP C3,
SCARA 2, AP 31, COMUNA
FLOREȘTI, JUD. CLUJ, SAT
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. EUGEN BROTE, NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

VITRA AUTOMOTIVE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 18.01.21

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(HEX #1865B0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comert cu amanuntul si ridicata in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, servicii de magazin online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri
de etanșare, piese pentru automobile, servicii
de vânzare de geamuri şi/sau parbrize pentru
autovehicule, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
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cu amănuntul si ridicata de parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de promovare, publicitate si marketing in
legatura cu parbrize pentru automobile, parbrize
pentru vehicule, parbrize tip duplex pentru
vehicule, parbrize, lunete pentru automobile,
sticlă pentru geamuri de vehicule, benzi din
cauciuc pentru protejarea portierelor vehiculelor,
elemente de etanșare realizate din cauciuc, chit
de etanșare, materiale de etanșare, garnituri de
etanșare, servicii de marketing şi promovare,
toate în legătură cu serviciile de montare,
înlocuire şi alte servicii privind geamurile
şi parbrizele pentru autovehicule, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de furnizarea de informaţii comerciale
prin intermediul unui site web in legatura cu
parbrize pentru automobile, parbrize pentru
vehicule, parbrize tip duplex pentru vehicule,
parbrize, lunete pentru automobile, sticlă pentru
geamuri de vehicule, benzi din cauciuc pentru
protejarea portierelor vehiculelor, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, chit de etanșare,
materiale de etanșare, garnituri de etanșare,
piese pentru automobile, servicii de intermediere
comercială in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize tip
duplex pentru vehicule, parbrize, lunete pentru
automobile, sticlă pentru geamuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, elemente de etanșare realizate din
cauciuc, chit de etanșare, materiale de etanșare,
garnituri de etanșare, piese pentru automobile,
servicii de import-export in legatura cu parbrize
pentru automobile, parbrize pentru vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, parbrize,
lunete pentru automobile, sticlă pentru geamuri
de vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese
pentru automobile, managementul afacerilor cu
flote de transport (pentru terţi), managementul

afacerilor cu parcuri auto (pentru terţi), servicii
de gestionare administrativa a parcurilor de
vehicule, intermediere comercială și vânzare de
autovehicule, de asemenea pentru persoane
fizice, efectuare de demonstraţii cu privire la
vehicule şi mijloace de transport, în scop
comercial, gestionare administrativă a fişierelor
de date cu privire la leasing şi închiriere
de mijloace de transport şi vehicule, servicii
comerciale în domeniul închirierii de vehicule,
servicii de administrare a afacerilor din domeniul
flotei de transport, compilare şi organizare de
date într-un fişier de bază în domeniul publicităţii
la automobile şi al închirierii de vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese de schimb pentru autovehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
de schimb pentru autovehicule, servicii de
magazin fizic sau online de comercializare cu
amanuntul si/sau cu ridicata in legatura cu
piese de schimb pentru autovehicule, servicii
de intermediere comercială in legatura cu
piese de schimb pentru autovehicule, servicii
de agemţii de import-export in legatura cu
piese de schimb pentru autovehicule, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în legatura cu piese de schimb
pentru autovehicule, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata în legătură cu
piese pentru automobile, servicii de marketing,
publicitate şi promovare in legatura cu piese
pentru automobile, pentru a permite clientilor să
le vadă si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
37. Montare parbrize pentru autovehicule,
reparații de parbrize, instalare de parbrize,
pregătirea montării parbrizelor de schimb pentru
vehicule, servicii de înlocuire a parbrizelor pentru
vehicule, servicii de întreținere a parbrizelor
de vehicule, pregătirea înlocuirii parbrizelor de
schimb ale vehiculelor, montare geamuri pentru
autovehicule, servicii de înlocuire de geamuri
de vehicule, pregătirea montării geamurilor de
schimb pentru vehicule, pregătirea înlocuirii
geamurilor de schimb ale vehiculelor, servicii de
întreținere a geamurilor de vehicule, instalare
de geamuri, servicii ale geamgiilor, servicii
ale geamgiilor pentru autovehicule, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
montare de geamuri duble, instalare de
învelișuri protectoare pentru geamuri, aplicarea
de folie de siguranță pe geamuri, înlocuirea
parbrizelor pentru autovehicule, intermediere de
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înlocuire a geamurilor vehiculelor, montare în
vehicule, demontare de pe vehicule, legate de
următoarele produse: parbrize, foi de sticla,
geam pentru ferestre, trape, acoperisuri din
sticla oglinzi, corpuri de iluminat, servicii de
asistenţă, consultanţă şi consiliere în domeniul
tuturor serviciilor in legatura cu parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, parbrize, lunete
pentru automobile, sticlă pentru geamuri de
vehicule, benzi din cauciuc pentru protejarea
portierelor vehiculelor, elemente de etanșare
realizate din cauciuc, chit de etanșare, materiale
de etanșare, garnituri de etanșare, piese pentru
automobile, servicii de întreţinere, reparaţie,
service, curăţare, depozitare şi verificare a
autovehiculelor şi a pieselor acestora înaintea
lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie, toate
serviciile menţionate în legatura cu geamurile
şi parbrizele pentru autovehicule, staţii service
pentru repararea autovehiculelor, servicii de
recondiționare automobile, service-uri auto,
întreţinere şi reparaţii de autovehicule, servicii de
dezmembrare, asamblare (instalare) accesorii
pentru vehicule, asamblare (instalare) de
piese de autovehicule, servicii de aplicare
unui strat protector de vopsea pe şasiul
vehiculelor, vulcanizare de anvelope de
automobil (reparaţii), vulcanizarea pneurilor
(reparație), echilibrare anvelope, servicii de
depanare pentru autovehicule, reşaparea
pneurilor, revizia motoarelor, montaj şi
întreţinere de caroserii de autovehicule,
montare (instalare) de accesorii pentru
autovehicule, servicii de vopsire la comandă
de vehicule, vopsirea autovehiculelor, lucrări
de vopsitorie pentru autovehicule, instalare
de echipamente electrice şi electronice în
automobile, instalare de dispozitive de securitate
pentru autovehicule, servicii de tapițerie
și reparații pentru autovehicule, curăţarea
motoarelor, decontaminare şi detoxificare de
transmisii auto şi motoare, servicii de spălătorie
pentru autovehicule.
40. Servicii de personalizare de autovehicule,
în legătură cu geamurile şi parbrizele pentru
autovehicule, nuanțare de geamuri şi parbrize
pentru autovehicule, tăiere de panouri de
sticlă pentru autovehicule, colorarea foilor
de sticlă pentru autovehicule prin tratarea
suprafeței, restaurarea suprafețelor din sticlă
pentru autovehicule, colorarea geamurilor
pentru autovehicule prin tratarea suprafețelor,
prelucrarea sticlei pentru autovehicule,
prelucrarea si tratarea geamurilor pentru
autovehicule, tăierea sticlei și oglinzilor pentru
autovehicule, prelucrare de materiale, și anume

lucrări de vulcanizare, tratare termică, prelucrare
a suprafețelor, reciclare de anvelope, asamblare
la comandă de caroserii și șasiuri de
automobile pentru alte persoane, imprimare,
servicii de imprimare personalizată destinată
industriei auto, servicii de imprimare de
desene, de fotografii, de nume și de sigle
în scop promoțional și publicitar, prelucrarea
suprafețelor metalice prin polizare de precizie și
lustruire abrazivă.

───────

HC MARAMUREȘ, BD.
BUCUREȘTI NR. 26/A, AP.5,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430052, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CUPA MINERUL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.08;
21.03.01; 21.03.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (RAL1016),
verde (RAL 6027)

(210) M 2022 03397 (111)186825
(151) 13/05/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 03414 (111)186866
(151) 16/05/2022
(732) PEAK 10H VOGUE SRL, STR.

ZAGREB, NR. 9, AP. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Be honest. 10H

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.11; 26.11.01; 29.01.12; 27.07.01;
27.07.11; 02.03.16; 23.01.01; 17.03.02

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#c69b4d), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole purtate
în jurul gâtului, articole vestimentare pentru

bărbați, ascoturi (cravate), halate de baie,
slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
bermude, bikini, blazere, blugi, bluze, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, boa (eșarfe din pene),
body-uri purtate de dansatori, bolerouri, brâie
(îmbrăcăminte), bretele pentru imbracaminte,
broboade (articole de îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), caftane, camasi cu maneca
lunga, cămăși, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din fibre de
ramie, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cape, cape și pelerine, capoate, cardigane,
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
centuri de piele, centuri din materiale textile,
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
ciorapi, colanți, costume, corsete pentru talie,
costume de baie, costume bărbătești și taioare,
costume de baie (galanterie), costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru bărbați
și femei, costume de baie pentru copii, costume
de baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă, cravate,
curele (accesorii vestimentare), egări, eșarfe,
flanele, fuste, geci, ghete din piele întoarsă,
haine de casă, haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete, haine
din denim (jachete, pardesie etc.), haine tip
parka, haine pentru copii, helănci, îmbrăcăminte
din denim, hanorace, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru nou născuți, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, izmene, jachete, jachete
cămașă, jachete (îmbrăcăminte), jambiere,
lenjerie intimă și de noapte, jeanși denim, jersee,
maiouri, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
mănuși, mantouri, mantale, paltoane, pantaloni,
papioane, pardesiuri, pelerine, rochii de gală
pentru femei, rochii de bal, rochii de plajă,
rochii de tenis, rochii din imitație de piele,
rochii din piei, rochii din piele, rochii drepte,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, rochii pentru sugari și copii mici,
rochii și cămăși de damă pentru plajă, salopete,
șaluri, șaluri și eșarfe, sarafane, sarafane
(rochii), slipuri de baie, șorțuri (îmbrăcăminte),
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șosete, ținută stil casual, ținute de seară,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși fără
mâneci), topuri croșetate, topuri cu spatele gol,
topuri din fleece, topuri pentru jogging, trenciuri,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni
de), treninguri de nailon și bumbac, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de fotbal, tricouri de tenis,
tricouri din pichet, tricouri imprimate, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
tunici, veste, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, botoșei, cizme,
espadrile, clăpari (de schi), galoși, genți adaptate
special pentru clăpari, ghete, ghetuțe pentru
bebeluși, pantofi de gimnastică, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte de stradă, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte,
nu pentru sport, mocasini, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru timpul liber, pantofi comozi pentru
activități în timpul liber, pantofi cu platformă,
pantofi cu role, pantofi cu talpă joasă, pantofi cu
toc înalt, pantofi cu tocuri mascate, pantofi de
alergat, pantofi de alergat cu crampoane, pantofi
cu șireturi automate, pantofi de ocazie, pantofi
de golf, pantofi de fotbal, pantofi de bowling,
pantofi de pânză, pantofi de sport, pantofi
de stradă, pantofi din piele, pantofi de volei
cu piciorul, pantofi fără șireturi, pantofi pentru
baschet, pantofi pentru baseball, pantofi pentru
bebeluși, pantofi pentru ciclism, pantofi pentru
condus, pantofi pentru dans, pantofi pentru
handbal, pantofi pentru hochei, pantofi pentru
infirmieri, pantofi pentru rugbi, pantofi pentru
step, pantofi pentru yoga, papuci confecționați
din piele, papuci de casă, papuci de casă
din plastic, papuci de unică folosință, papuci
din piele, papuci din spumă pentru pedichiură,
papuci fără călcâi, pâslari (cizme din fetru),
saboți, saboți (încălțăminte), sandale, sandale
bărbătești, sandale de damă, sandale tip sabot,
sneakers, pantofi de sport, încălțăminte de sport,
teniși, șlapi, șosete joase pentru încălțăminte.

───────

(210) M 2022 03440 (111)187081
(151) 17/05/2022
(732) TIMAC AGRO INTERNATIONAL,

27 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT MALO,
35400, FRANȚA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

SUPERTIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, ingrasaminte si
preparate pentru îmbunătățirea solului.

───────

(210) M 2022 03449 (111)186867
(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
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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 03484 (111)186957
(151) 19/05/2022
(732) SENIOR TEX SRL, SPLAIUL

UNIRII NR.160, CLADIREA
CORP C14, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EGGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Masini de cusut, statii de calcat semi-
profesionale, statii de calcat industriale, mașini
de calcat, mașini de plisat, mașini de brodat,
mașini de croit, mașini de etichetat, calandre,
componente de schimb si consumabile pentru
utilaje din industria textila.
35. Servicii de personalizare a utilajelor din
industria textila, colectarea in folosul terților a
unei game variate de bunuri din industria textila,
prin intermediul magazinelor de vanzare cu
amănuntul, punctelor de vanzare cu ridicata,
automatelor pentru vanzarea de produse,
cataloagelor cu comanda prin posta sau
prin mijloace electronice, de exemplu: prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
in înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
si înregistrărilor scrise, precum si compilarea
datelor matematice sau statistice, servicii ale
agențiilor de publicitate si servicii precum
distribuirea de prospecte, direct sau prin posta,
sau distribuirea de eșantioane.

───────
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(210) M 2022 03488 (111)186861
(151) 19/05/2022
(732) BRASTING SECURITY SRL, STR.

MIHAIL EMINESCU NR.13, JUD.
BRASOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BRASTING SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.01;
01.01.04; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis, gri,
roșu, galben, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 03491 (111)186771
(151) 19/05/2022
(732) TARMAK PROTECTION SRL,

STR. SG. ION IRICEANU NR. 16,
CAMERA NR. 2, BL. 159, SC. 1, ET.
7, AP. 43, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TARMAK PROTECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii

de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază contractuale, servicii pază și protecție,
servicii de pază pentru infrastructură, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2022 03493 (111)187067
(151) 19/05/2022
(732) ELECTRICS SHOP & BATTERY

S.R.L., STR. PĂCII NR. 2, SC. E,
AP. 9, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ElectriX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Telecomenzi pentru televizoare, telecomenzi,
telecomenzi universale, acumulatori alcalini,
baterii reîncărcabile, ansambluri de baterii,
cabluri pentru baterii, carcase de baterii, baterii
pentru telefoane, baterii pentru lanterne de
buzunar, baterii pentru țigări electronice, baterii
pentru telefoane mobile, baterii de ioni de
litiu, baterii cu litiu, baterii, baterii externe,
ansambluri de baterii, căști audio, căști stereo,
căști, căști antifonice, casti fara fir, căști in-ear,
căști fără fir, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, camere de unghi mort pentru
autovehicule, camere pentru autovehicule,
camere video de supraveghere, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
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de monitorizare în rețea pentru supraveghere,
boxe, boxe portabile, boxe stereo, boxe de
calculator, boxe pentru automobile, boxe fara fir,
cabluri pentru boxe, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, cabluri pentru calculatoare, cabluri
electronice, cabluri USB, cabluri telefonice,
cabluri electrice, cabluri prelungitoare, cabluri
audio, cabluri video, cabluri de conectare, cabluri
pentru imprimante.
11. Becuri de iluminat, becuri fluorescente,
becuri de lămpi, becuri cu halogen, becuri de far,
becuri de lanternă, becuri de format mic, lanterne
electrice, lanterne reîncărcabile, lanterne de
iluminat, lanterne pentru vehicule, lanterne
solare, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, lanterne cu
leduri.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
de căști audio, servicii de vânzare cu amănuntul
de boxe, servicii de vânzare cu amănuntul de
camera video.

───────

(210) M 2022 03510 (111)186851
(151) 20/05/2022
(732) SC SOUNDFI FREQUENCY

SRL, ȘOS. VIRTUTII NR. 19D,
NR. 19D, BIROU A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, STR.
UNIRII NR.133, BL.16C, AP.12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Compania 7 Music
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici

pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii oferite de ateliere recreative, audiție
pentru concursuri televizate de talente, audiții
pentru spectacole televizate cu jocuri, servicii
oferite de centre de divertisment, servicii
oferite de cluburi de fani, servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coruri de muzică
gospel, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment de tipul
turneelor, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, divertisment muzical, divertisment on-line,
divertisment pe internet, divertisment radiofonic,
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, furnizare de echipamente
pentru karaoke, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format MP3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, organizare de
concursuri muzicale, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
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gale, organizare de petreceri, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole vizuale, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare de
turnee de recreere, organizare și coordonare
de baluri, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de baluri, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, regie artistică pentru artiști scenici,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii ale agențiilor de
divertisment, servicii culturale, servicii de club
de cabaret, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de fani, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment pe nave de
croazieră, servicii de divertisment pentru copii,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment furnizate în cluburi
de noapte, servicii de divertisment furnizate
în discoteci, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,

instruire și divertisment, servicii de mixare
muzicală, servicii de planificare de petreceri,
servicii de spectacole în direct, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de spectacole cu laser, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tabere de
vară (divertisment), servicii de videotecă, servicii
oferite de discoteci, turnee sub formă de servicii
de divertisment.

───────

(210) M 2022 03541 (111)187057
(151) 20/05/2022
(732) SILVIU-BOGDAN GHITA, SOS.

ALEXANDRIEI, NR. 243, JUDE;
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOP MOTORSPORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 26.11.03; 26.11.06; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:abastru, gri, negru,
alb

(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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

658

și fotografice, materiale înregistrate, baze de
date computerizate, conținut media, software,
aplicații software, aparate de testare a
transmisiilor vehiculelor, aparate de testare
a frânelor vehiculelor, costume rezistente la
foc pentru curse de mașini pentru siguranță,
senzori folosiți la controlul motoarelor, senzori
electronici de control pentru motoare, sisteme
de control pentru condusul autonom destinate
vehiculelor, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software de calculator pentru acționarea de
vehicule, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, programe de calculator pentru conducerea
asistată a vehiculelor, conectori multimedia
pentru vehicule, sisteme de siguranță electronice
integrate pentru vehicule terestre, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive automate de control al direcției
pentru vehicule, sisteme computerizate de
analiză a motoarelor de vehicule, aparate și
instrumente pentru controlul vitezei vehiculelor,
software de inteligență artificială pentru vehicule,
cipuri (circuite integrate), module cu cipuri
multiple, cipuri electronice, componente electrice
și electronice, circuite electrice și circuite
imprimate, etichete cu cipuri rfid integrate,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), căști de protecție,
căști de protecție pentru șoferii, interfețe
(informatică), software pentru livrare de conținut
fără fir.
12. Părți și accesorii pentru vehicule, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, amortizoare
de suspensie pentru autovehicule, amortizoare
de suspensie pentru vehicule, amortizoare de
torsiune pentru vehicule, amortizoare de șoc
hidraulice rotative pentru vehicule, amortizoare
pentru vehicule, bucșe pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule, cilindri de amortizare (componente
ale vehiculelor), componente de frânare pentru
vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, circuite hidraulice pentru vehicule,
coloane de direcție pentru vehicule, coloane
de suspensie (componente ale vehiculelor),
conducte de combustibil pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, deflectoare
de aer pentru vehicule, deflectoare de vânt
pentru vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, etriere de frână pentru

vehicule, extensii pentru pasajul roții, frâne
pentru vehicule, huse adaptate pentru vehicule,
volane, tetiere pentru vehicule, tapițerie pentru
automobile, tablouri de bord, sisteme de frânare
pentru vehicule și piese pentru acestea, sisteme
hidraulice de comandă pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule, structuri monococă pentru
vehicule, scaune de vehicule, sisteme de
control al tracțiunii pentru vehicule, sisteme de
control al stabilității pentru vehicule, scaune
sport pentru automobile, roți și pneuri și
șenile pentru vehicule, șasiuri pentru vehicule,
protecții împotriva zgârieturilor pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, protecții laterale pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), părți și accesorii pentru
vehicule terestre, piese de caroserie pentru
vehicule, plăcuțe de frână pentru vehicule,
învelișuri aerodinamice pentru vehicule, motoare
pentru mașini de curse, mașini de curse,
turbine pentru vehicule terestre, motoare pentru
automobile, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre, șasiuri pentru vehicule, roți
de vehicul, bare de protecție pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, piese de caroserie pentru vehicule,
panouri interioare pentru vehicule, caroserii
pentru autovehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, grilaje de radiator pentru
vehicule, roți de vehicule.
37. Servicii de vopsire, interioară şi exterioară,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial
distruse, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, reşaparea anvelopelor, reparaţii de
tapiţerie, lăcuire, gresarea vehiculelor/lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor, spălare, curăţarea
geamurilor, servicii de electricieni, incarcarea
masinilor electrice, reparații de automobile,
servicii de recondiționare automobile, montare
geamuri pentru autovehicule, servicii oferite
de stații service pentru întreținerea vehiculelor,
servicii oferite de stații service pentru repararea
vehiculelor, întreținere, service, tuning și
reparare de motoare și electromotoare, montare
personalizată de componente exterioare,
interioare și mecanice pentru vehicule (tuning),
tuning pentru caroserii de automobile, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
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montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de dispozitive de
securitate pentru vehicule, reparații și întreținere
de automobile, vopsirea vehiculelor.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, finisaje acrilice
pentru vehicule, fabricare de automobile pentru
terți, servicii de matrițare pentru componente de
automobile, asamblare la comandă de caroserii
și șasiuri de automobile pentru alte persoane,
fabricare la comandă de huse pentru automobile,
gravarea, pe geamurile automobilelor, a unei
secvențe de numere de identificare ce pot fi
urmărite, astfel încât să se poată identifica
un anumit automobil recuperat după ce a fost
furat, personalizare de autovehicule, tratarea
pieselor metalice pentru prevenirea coroziunii,
prelucrare de piese pentru alte persoane (servicii
de prelucrare mecanică).
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii de
testare, autentificare și controlul calității, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, dezvoltare
software, programare și implementare, testare
de vehicule, proiectare de mașini de curse,
inspecția automobilelor terestre (verificarea
stării tehnice pentru circulația pe drumurile
publice), inspecții tehnice de automobile,
servicii cercetare și dezvoltare în domeniul
anvelopelor de automobile, servicii de proiectare
pentru componente de autovehicule, servicii
de design textil pentru amenajări interioare
de autovehicule, dezvoltare de vehicule,
testarea de vehicule, servicii de design de
vehicule, proiectare de vehicule și de piese
și componente pentru vehicule, proiectare
(design) de motoare cu combustie internă pentru
vehicule terestre, dezvoltare de produse pentru
construirea vehiculelor și a caroseriilor pentru
vehicule, software ca serviciu (saas), proiectare
personalizată de software, inginerie, servicii
de teste de inginerie, creare și dezvoltare de
software în domeniul aplicațiilor mobile.

───────

(210) M 2022 03542 (111)186967
(151) 20/05/2022
(732) SC N.S. & SONS GLOBAL

INVESTMENTS SA, STR.
NICOLAE GRIGORESCU, NR. 19
A, CORP C2, PARTER, CAM. 2,
JUDEȚ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR, NR. 5, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

CANTEMIR 14

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 24.09.05; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.01; 29.01.07

(591) Culori revendicate:galben, bordo, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 03570 (111)186950
(151) 23/05/2022
(732) ASOCIATIA UNIUNEA

NAȚIONALĂ A ARTIȘTILOR
DIN ROMÂNIA - UNART, CALEA
DOROBANȚILOR NR. 54, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNART UNIUNEA NAȚIONALĂ
A ARTIȘTILOR DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.12;
04.05.21

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #5c0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, colectare de
fonduri.

───────

(210) M 2022 03607 (111)187056
(151) 24/05/2022
(732) AZOLACT SRL, JUD. IAȘI,

BĂLŢAŢI, IAȘI, ROMANIA
(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,

STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pui de DRAG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.02; 03.04.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Brânzeturi, iaurt, iaurt de băut, iaurt preparat
din lapte de capră, fermenți de lapte pentru
uz culinar, lapte bătut, lapte covăsit, lapte cu
conţinut mic de grăsime, kefir (băutură din lapte),
produse lactate, lapte, lapte praf de capră,
lapte de capră, zer, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, preparate pentru
fabricarea iaurtului, brânză tartinabilă, brânză
alba, brânză scursă, brânză cu condimente,
brânză albă moale, creme de brânză, brânză
din lapte de capră, brânză cu conținut scăzut
de grăsimi, iaurturi aromate, iaurturi cremoase,
deserturi din iaurt, iaurturi de băut, băuturi
facute din iaurt, iaurt cu conținut scăzut de
grăsimi, cașcaval, cașcaval afumat, caș, iaurturi
cu gust de fructe, băuturi pe bază de iaurt,
brânză prelucrată, brânză cu ierburi, batoane
de brânză, măsline umplute cu brânză, brânză
cu pastă moale, brânzeturi proaspete, brânzeturi
proaspete nematurate, brânzeturi maturate moi,
brânzeturi maturate, băuturi aromate pe bază de
lapte, băuturi pe bază de lapte, brânză proaspătă
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de vaci, lapte fermentat, lapte de vacă, lapte
degresat, lapte de oaie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, procesarea administrativăa
comenzilor de achiziţie, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor.

───────

(210) M 2022 03608 (111)187091
(151) 24/05/2022
(732) MIRAMARVET DISTRIBUTION

SRL, SAT MIHAIL
KOGĂLNICEANU, SOS. DN
2A, INCINTA I.W.D, LOTUL 23,
CONSTRUCTIA C 62-MAGAZIE,
JUD. CONSTANŢA, COMUNA
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MIRAMARVET

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 26.04.05; 03.01.06;
03.07.16

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Distribuție de mostre produse veterinare,
distribuție de produse de uz veterinar în
scopuri publicitare, organizarea distribuției
de mostre publicitare de uz veterinar pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, distribuție de prospecte și de mostre
produse veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
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veterinare, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii
de import și export in legatura cu preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, servicii
de gestionare a lanțului de aprovizionare,
organizare și gestionare de programe de
stimulare și fidelizare comerciale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, marketing promotional, marketing
de produse, servicii de publicitate pentru produse
de uz veterinar, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic in legatura cu produse
de uz veterinar, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi).
39. Servicii de distribuție (transport), servicii
de distribuție de mărfuri paletizate (transport),
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, consultanță
în domeniul serviciilor de transport, oferită de
call center-uri, transport și livrare de bunuri,
depozitare și livrare de bunuri, logistică de
transport.
42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru utilizare în gestionarea lanțului de
aprovizionare, proiectare și dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business.

───────

(210) M 2022 03637 (111)186898
(151) 24/05/2022
(732) SORIN-LUCIAN MANOLACHE,

ȘOS. IANCULUI NR. 33, BL. 105A,
SC. B, ET. 5, AP. 61, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021717, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR, NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

Radio Eco Natura
(591) Culori revendicate:verde, verde

deschis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Telecomunicații, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzare de programe radio prin
internet, cablu, satelit, rețele computerizate,
servicii de radiodifuziune de conținut audio pe
internet.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, producția de
programe radio.

───────
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(210) M 2022 03639 (111)186738
(151) 25/05/2022
(732) GREEN NET S.A., CALEA

DOROBANȚILOR NR. 187B, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BTK Niche Beauty Bar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
16. Hârtie și carton, tipărituri, fluturași publicitari,
pungi de hârtie, etichete din hârtie sau carton,
buletine informative, broșuri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor și
serviciilor din clasa 3 (cu excepția trasportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere inclusiv on line prin intermediul site-
urilor web, servicii oferite de un lanț de magazine.

───────

(210) M 2022 03655 (111)186901
(151) 25/05/2022
(732) ZEN CLINICS SRL, BLD. 1 MAI,

NR. 31, BL. C11, SC. A, ET. 7,
AP. 31, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZEN CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2022 03744 (111)187055
(151) 27/05/2022
(732) ORTO OXACELL SRL, STR.

DOCTOR MARINOIU, NR.15A,
JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130037,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Q.Oxanique

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Furnizare de servicii medicale.

───────
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(210) M 2022 03791 (111)187016
(151) 02/06/2022
(732) A.G. RADIO HOLDING, SPLAIUL

UNIRII NR. 165, CLADIREA TN
OFFICES 1, ET. 10, CAMERA
D, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Make Life Magic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente utilizate ı̂n ştiinţă,
de cercetare, nautic ̆ ă̆, optică̆,
căntă̆rire, mă̆surare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, Aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea, recepția şi
reproducerea sau procesarea sunetului sau
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau deșcă̆rcabile,
baze de date, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de ı̂nregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează̆ cu fișe, case
de marcat, maşini dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software, software pentru
computere, costume pentru scufundă̆ri, mă̆şți
pentru scufundă̆ri, dopuri de urechi pentru
scufundă̆ri, cleşți de nas pentru scufundă̆ri
sau ı̂not, mă̆nuşi pentru scufundă̆ri, aparate
de respirat pentru ı̂not subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, în special:
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, dispozitive pentru tehnologia informației,
audiovizuale, multimedia și fotografice, orice
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
cuprinse în clasa 09, goale (neînregistrate),
preinregistrate sau înregistrate, cum ar fi: benzi
audio, benzi video, casete audio, casete video,
casete pentru jocuri video, casete audio digitale,
casete de date, dischete, discuri acustice, discuri
optice de orice fel - compact-discuri audio și/
sau video (CD), CD-ROM-uri, DVD-uri, CD-
R, DVD-R, DVD+R, BD-R, CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW, Blu-Ray, etc., orice alte suporturi

de înregistrare magnetică, orice suporturi de
înregistrare digitală, carduri de memorie usb,
carduri de memorie sd și microsd, fișiere
digitale (podcast), podcasturi descarcabile,
fișiere cu muzică descarcabile, fișiere cu imagini
descarcabile, fișiere multimedia descarcabile,
fișiere de date descarcabile, fișiere de date, baze
de date, baze de date interactive, seturi de date,
înregistrate sau descarcabile, conținut media,
publicații electronice, descarcabile, cărți audio,
cărți electronice, cărți digitale, descarcabile
de pe internet sau înregistrate, sunete de
apel pentru telefoane mobile, descarcabile,
aparate audio care redau fișiere, playere
și recordere audio/video combinate, media-
playere portabile, playere media mobile care
se poartă în combinație cu hainele, compact-
disc playere, huse pentru casete audio/video,
huse, genți, etuiuri, cutii de transport pentru
playere (CD-playere, DVD-playere, mp3 playere,
etc.), aparate şi instrumente optice, în măsura în
care sunt incluse în clasa 9, în special ochelari
de orice fel (ochelari smart, ochelari de soare,
ochelari antiorbire, ochelari 3D, ochelari sport,
ochelari antipraf, ochelari antireflex, etc), lentile
pentru ochelari, rame de ochelari, portochelari,
etuiuri, suporturi pentru ochelari, suporturi pentru
telefoane mobile, covorașe pentru susținerea
telefoanelor, vizoare, dispozitive de afișare
montate pe cap, software, pachete de software,
software de calculator, software pentru jocuri,
software de sincronizare de fișiere, software/
programe pentru prelucrarea de fișiere muzicale
digitale, software pentru punerea la comun de
fișiere, software interactiv, software multimedia,
software educațional, software gratuit, software
de comunicare, retelizare și rețele sociale,
software social, software colaborativ, software
pentru realitatea virtuală și augmentată, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software pentru asistent
virtual, software de telecomunicații, aplicații
software (înregistrate sau descărcabile) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane, telefoane inteligente, terminale
mobile, dispozitive mobile, ceasuri, orice fel de
dispozitive inteligente, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și bazelor de
date, software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și
anume integrarea de text, sunet, grafici,
imagini fixe și animate, platforme de
software colaborativ, platforme de software

ă de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizual
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televiziune, transmitatoare de telecomunicații (și
seturi).
16. Hârtie şi carton, țipă̆rituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişți, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
ı̂mpachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, măşini de scris, rechizite şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), stilouri,
creioane, creioane mecanice, alte instrumente
de scris, inclusiv truse, instrumente pentru
desenat și diferite articole de pictură/grafică
utilizate de către artiști, mape din hârtie/plastic,
cărţi poştale, postere, orare, felicitări, stegulețe,
hărți, carduri, cartele, etichete, bilete din carton
şi hârtie, batiste şi şerveţele demachiante,
din hârtie, insigne, embleme, ecusoane din
hârtie sau carton, feţe de masă, naproane,
șervete, serveţele din hârtie, albume, huse,
coperți, dosare, suporturi pentru documente,
pașapoarte, buletine, carduri, carnete cec, cărți
sau alte asemenea, penare/cutii sau suporturi
pentru instrumente de scris/desen, semne de
carte, clipsuri din hârtie sau carton, sacoşe,
huse, genţi, pungi, plicuri, cutii pentru ambalat,
suporturi din hârtie sau carton, alte ambalaje
din hârtie sau carton, recipiente din hârtie sau
carton, port-bilete, washi, produse de imprimerie,
în special cărți, ziare, reviste, periodice,
cataloage, buletine informative, broșuri, caiete,
manuale, manuale de utilizare/de instrucţiuni şi
calendare, agende, carnete, partituri muzicale,
albume, materiale, statui, figurine şi opere
de artă̆ din hârtie sau carton, precum
figurine din papier mâché (pastă̆ de hârtie),
litografii ı̂nrămate sau neı̂nrămate, reproduceri/
reprezentări grafice, picturi, acuarele, gravuri,
ilustrații, benzi desenate, prespapieruri.
25. Articole de ı̂mbrăcăminte, ı̂ncălţăminte şi
pentru acoperirea capului, in special: tricouri,
imbracaminte din tricotaje, bandane, căști/
caschete, șepci, pălării, berete, curele, mănuși,
saluri, esarfe, cravate, salopete, jachete,
pelerine, veste, cămăși, rochii, pantaloni,
chimonouri, imbracaminte pentru plajă, articole
sport, echipament sportiv cu senzori digitali
incorporati, hanorace, îmbracaminte cu LED-uri
încorporate, articole de imbrăcaminte din piele
sau imitație de piele, articole de acoperire a fetei,
altele decât de uz sanitar/medical.
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, lucrări de
birou. și în special: marketing, cercetare/
studii de marketing, analiză de piaţă,

de calculator înregistrat sau descarcabil,
platforme de editare colaborativă în timp
real, înregistrate sau descărcabile, platforme
de software înregistrate sau descărcabile,
platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale înregistrate sau descărcabile,
programe de aplicaţie (aplicaţii) (descărcabile),
programe de calculator, înregistrate sau
descărcabile, programe de calculator/programe
multimedia înregistrate sau descărcabile,
programe de calculator folosite în telecomunicații
înregistrate sau descărcabile, programe pentru
jocuri înregistrate sau descărcabile, portofele
electronice descarcabile, dispozitive pentru
efecte electrice și electronice pentru instrumente
muzicale, difuzoare, subwoofere, interfețe audio,
egalizatoare audio, amplificatoare digitale,
emițătoare digitale, comenzi electronice pentru
mașini/echipamente, huse/genți/etuiuri și filme
de protecție pentru telefoane smart, tablete,
calculatoare, terminale interactive touch screen,
căști, echipamente inteligente, echipamente
handsfree, carduri/dispozitive de memorie, etc.,
șnururi (curele) pentru telefoane, căști pentru
realitate virtuală, căști audio și accesorii
pentru căști, kit-uri/echipamente hands-free
pentru telefoane, table interactive, mixere
audio, receptoare audio și video, aparatură
didactică audiovizuală, console audio mixer,
chei electronice (pentru telecomanda), pixuri și
agende electronice, agende digitale, partituri
electronice (descarcabile), publicații electronice,
compase pentru măsurat, alarme acustice,
dispozitive de memorie de calculator, SSD,
dispozitive periferice pentru calculatoare,
cititoare de date, adaptoare USB, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, tokenuri de
securitate, brățări magnetice, brățări inteligente,
brățări de identificare codate, cartele codate,
carduri magnetice, carduri inteligente, ceasuri
smart, inele smart, bastoane selfie, dispozitive
portabile de urmărire a activității, lumini
intermitențe și de semnalizare (dispozitive),
lasere, ecrane fluorescente, joystick-uri,
magneți, baterii solare, celule fotovoltaice,
lanterne, dispozitive de semnalizare, luminoasă
sau mecanică, căști pentru comunicare la
distanță, echipamente de protecție pentru
sporturi, insigne magnetice, aparate mobile
de telecomunicații, aparate și dispozitive de
înregistrare, transmitere, recepție, localizare și
reproducere a sunetului, aparate de transmisie
și recepție pentru difuzare de programe de radio/
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servicii de informaţîi privind marketing-
ul, marketing ı̂n cadrul editării produselor
software, consultanță în managementul și/
sau organizarea afacerilor, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
consultanță privind strategiile de comunicare,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, administrarea comercială̆ a
licențelelor pentru bunurile și serviciile
aparținând altora, lucrări de birou, servicii de
planificare/reamintire a programărilor (funcţîi
de birou), servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte pentru terți pentru
achiziția și vânzarea de bunuri/servicii,
intermedierea de contracte (pentru terţi, inclusiv
artiști), intermedierea de abonamente pentru
serviciile de telecomunicaţîi (pentru terţi),
intermedierea serviciilor de telecomunicațîi,
negocierea şi ı̂ncheierea de tranzacţîi
comerciale pentru teŗți, negocierea contractelor
de afaceri pentru teŗți, servicii de achiziţie pentru
teŗți (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), sondaje de opinie, cercetare în
domeniul publicităţîi, cercetare privind afacerile,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, inclusiv prin internet,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori ı̂n alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de agenție de informații
comerciale, compilarea datelor/indexurilor de
informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, administrare comercială̆ privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
teŗților, distribuţie de produse/eșantioane în
scopuri publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, promovarea vânzărilor (pentru terți),
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri, promovarea și/
sau prezentarea de produse/servicii diverse,
organizarea și/sau găzduirea de evenimente, în
orice medii de comunicare, în beneficiul terților,
în diferite formate virtuale (standuri online,
cataloage/broșuri/ghiduri online, infografice,
clasamente, târguri online, expoziții, evenimente
de orice fel, concursuri, etc.), organizarea și/
sau administrarea de concursuri, toate acestea
în scop comercial sau publicitar, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea spațiilor
publicitare, inchiriererea timpului (minutelor)
publicitar în cadrul mediilor de comunicare,
închiriere de material publicitar, publicitate și
orice fel de comunicare comercială audiovizuală,
în special publicitate radio, prin televiziune,
cinematografică, imprimată, prin videotext,

teletext, prin internet/online, mail sau prin orice
tehnică sau metodă, publicitate prin poștă,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate pe o rețea de comunicare online,
publicitate cu plata per click, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, telemarketing, publicare
de materiale promoţionale, producție de
film publicitar, clipuri publicitare audio-video,
producție de reclame radio/tv, intermediere
de filme publicitare și orice fel de producții
audio-video publicitare, scrierea și publicarea
textelor publicitare, actualizarea materialului
publicitar, scrierea de scenarii cu scopuri
publicitare, difuzarea materialelor publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, servicii de a̧șezare ı̂n pagină̆ pentru
scopuri publicitare, servicii de relaţii media,
prezentare de produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare și actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului, publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregătirea secțiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri, expoziţii,
spectacole în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage şi prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonică și/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpărături pe internet
sau teleshopping, vânzări prin licitaţie, inclusiv
prin internet, servicii de agenţie de publicitate,
concepţie şi realizarea de prezentări şi de
alte oferte informaţionale cu scopuri publicitare
şi comerciale şi pe internet, în alte reţele
de date, în servicii online, precum şi prin
tehnici multimedia, organizare şi realizare de
prezentări multimedia în scopuri publicitare,
dezvoltare de concepții de publicitate, dezvoltare
şi creare de concepte publicitare, dezvoltare,
concepţie şi creare de concepte audiovizuale
de comunicare, în scopuri publicitare, scriere,
compunere, înregistrare/fixare și publicare de
texte publicitare, actualizarea materialelor de
publicitate, ı̂nregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de planificare pentru publicitate,
publicarea de produse de imprimerie (și în format
electronic) în scopuri publicitare, difuzarea
de anunțuri/spoturi publicitare, publicare şi
editare de cataloage în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor ı̂n
scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor ı̂n scopuri comerciale sau de
marketing, stocare de date în reţele de
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date computerizate, strângerea la un loc,
în beneficiul terților, a unor produse de
birotică și papetărie, dispozitive și accesorii
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, software, echipamente
și aparate de telecomunicații și accesorii ale
acestora,echipamente și aparatură electronică
și electrocasnică și accesorii pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, înregistrarea comunicărilor și
informațiilor scrise, actualizarea și întreținerea
informațiilor în registre, producția de programe
de teleshopping, consultanță privind strategii de
relații cu publicul, organizarea de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comeŗț online cu amănuntul pentru muzică
digitală̆ deșcărcabilă, servicii de comeŗț online cu
amănuntul pentru tonurile de apel deșcărcabile,
servicii de comeŗț online cu amănuntul pentru
filmele şi muzică deșcărcabilă şi preı̂nregistrată,
servicii de comeŗț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, comertul cu licențe de film,
radio, televiziune, audio și/sau video.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
difuzare (emisiune) sau retransmisie de
programe de radiodifuziune, televiziune,
videotext, teletext, difuzare sau retransmisie
de programe de radiodifuziune/televiziune prin
internet, cablu, satelit, retele computerizate,
retele de fibra optica si orice alt tip de medii
de transmisie, inclusiv wireless, radiodifuziune
de continut audiovizual si multimedia pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
televiziune radiodifuzata pentru telefoane
mobile, tablete, alte dispozitive/echipamente,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea
de stiri (agentii de presa), colectare şi
livrarea de informaţii generale în cadrul
serviciilor agenţiilor de presă, transmisie de
sunet, imagine si/sau date prin cablu, satelit,
retele computerizate, cabluri telefonice si isdn
si orice alt tip de medii de transmisie,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor, transmisie de podcasturi,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transfer de date prin radio,
difuzare/transfer de informatii prin radio,
furnizarea accesului la informaţii memorate în
baze de date, inclusiv pe internet, şi prin internet
şi în special prin sisteme de calculatoare, cu

comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, furnizarea
de camere de chat pe internet, servicii de
informare prin radio/televiziune, servicii de
informare privind radiodifuziunea, furnizarea de
forumuri de discutii online, punerea la dispoziţie
a unui portal online, servicii de transmisii
audiovizuale la cerere: radiodifuziune/televiziune
pentru abonaţi (in special sub formă plătită),
transmisie video, la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, operarea echipamentului pentru
radiodifuziune, servicii de videoconferinta,
radiotelefonie mobilă, in special furnizare de
acces la aplicaţii, transmisie electronică de date,
software de calculator, precum şi conţinuturi
audio, video sau multimedia către terminale
mobile prin reţele de comunicaţii locale sau
globale, furnizarea şi închirierea timpilor de
acces la baze de date deservite de computere,
la un computer utilizat pentru mesaje şi
buletine informative, la reţele interactive de
comunicaţii prin intermediul computerelor, la
publicaţii electronice în diverse domenii, la
cataloage de mărfuri, servicii sau informaţii,
transmiterea de felicitari online, transmisia
de fisiere digitale, transmiterea e-mail-urilor,
inchirierea echipamentului de telecomunicatii,
inchiriere de modemuri, servicii de buletine
electronice, mesaje electronice, servicii de
mesagerie vocală.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de amuzament, divertisment radiofonic,
pe internet sau de televiziune, furnizarea de
informatii despre divertisment, amuzament si
orice posibilitati/facilitati de recreere, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite ı̂n
scopuri de publicitate sau culturale, furnizarea
de informatii in domeniul divertismentului, servicii
de informare prin radio, producţie de programe
sau emisiuni de radio, televiziune, film, videotext
şi teletext (cu excepţia celor în scop publicitar),
podcast, realizare de programe de divertisment
radiofonic/de televiziune, crearea (redactarea)
de podcast-uri, furnizarea de divertisment prin
intermediul podcast-urilor, creare (redactare)
de continut pentru podcast-uri. productia de
muzica, producţie de filme, altele decât filmele
publicitare, producția de emisiuni de radio,
montaj de programe radiofonice, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, producţie de benzi
(casete, etc.) audio/video, editare audio-video
pentru evenimente, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii oferite de
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studiouri de înregistrare pentru televiziune/radio,
închiriere de instrumente muzicale, inchiriere
de aparatura de iluminat pentru studiouri de
televiziune, inchirierea aparatelor de inregistrare
video, inchirierea camerelor video/inchirierea
camerelor de filmat, inchirierea echipamentelor
audio, inchirierea de inregistrari sonore, editarea
de, inregistrarea pe benzi/casete video (filmare),
inchirierea casetelor video, productia de
spectacole, concerte, festivaluri, online/in direct
(live), servicii artistice prestate de orchestre,
organizarea şi realizarea de evenimente
sportive sau culturale, in direct (live) sau
online, productia, organizarea si/sau realizarea,
sustinerea, desfasurarea de evenimente de
divertisment, de festivaluri de orice fel, inclusiv
de muzica/film, în direct (live) sau online,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, organizare şi coordonare de concerte,
conferinte, colocvii, simpozioane, congrese, în
direct (live) sau online, organizare si coordonare
de concursuri sau de orice fel de competitii,
educative sau de divertisment, organizarea
si sustinerea unor forumuri educationale in
persoana, concerte muzicale pentru radio,
reprezentaţii teatrale, organizare de spectacole
(servicii de impresar), prezentări şi închiriere de
filme tv sau cinematogragfice, prezentare de
programe radio, servicii de prezentatori pentru
radio/televiziune inchirierea de inregistrari de
sunete, ingrijire redactionala a aparitiilor pe
internet, proiecţii de filme tv sau cinematografice,
microfilmare, furnizarea online a publicaţiilor
electronice nedescărcabile, publicare on-
line a cărţilor, jurnalelor sau periodicelor
electronice, servicii de jocuri furnizate on-line
de la o reţea de calculatoare, inchirierea
echipamentelor pentru jocuri, furnizarea online
de muzica si/sau imagini video, nedescarcabile,
furnizarea filmelor, nedescarcabile, prin servicii
audiovizuale la cerere, furnizarea de programe
audiovizuale, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor audiovizuale la cerere, scriere de
texte, altele decât cele publicitare, servicii
de punere in pagina, altele decat pentru
scop publicitar, rezervarea locurilor pentru
spectacole si/sau evenimente de divertisment/
amuzament/recreere de orice fel, servicii de
agentie de bilete (divertisment), organizarea
de loterii, planificarea/organizarea de petreceri
(divertisment), organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay, prezentarea
prestatiilor live, publicarea de texte, altele
decat textele de publicitate, educatie muzicala,
furnizarea facilitatilor de recreere.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare

pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, creare si
editare de software si de jocuri de calculator,
crearea și proiectarea de indexuri de informatii
bazate pe site-urile web, dezvoltarea de software
in cadrul publicarii de software, închiriere
de software pentru calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, gazduirea de site-
uri web, gazduire de podcasturi, închiriere
de programe video şi de imagine (software),
stocarea electronica a datelor, creare, redactare,
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi pentru
aplicaţii corespunzătoare (software), proiectare,
dezvoltare si inchiriere de software şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
si pentru telefonie mobila (aplicaţii), oferirea
de sisteme informatice virtuale prin cloud
computing, furnizare de software la cerere,
dezvoltarea de platforme de calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decat
conversia in format fizic, proiectare si dezvoltare
de baze de date electronice, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, platforma ca serviciu, platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu,
software ca serviciu, software ca serviciu care
oferă software, servicii de gazduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, design grafic
pe computer pentru proiecții de video mapping,
design grafic pentru materialele promoționale.
45. Acordarea de licente privind drepturile de
proprietate intelectuala, cesiunea sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor de proprietate
intelectuala, administrarea si distribuirea de
licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente
pentru concepte de franciză, licentierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
acordarea de licente pentru aplicatii software,
licentiere (servicii juridice) in cadrul publicarii
de software, monitorizarea drepturilor de
proprietate intelectuala, gestionarea drepturilor
de autor, intermediere, management şi
valorificare de drepturi de autor şi drepturi
de proprietate industrială pentru terţi prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi de difuzare în
televiziune si radio, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor/
radio, incluzand evenimente sportive, prin
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acordare de licenţă, intermediere, valorificare şi
administrare de drepturi asupra/pentru reportaje
de presă, radio, televiziune şi film, inclusiv
pentru utilizarea pe suporturi de sunet şi
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi asupra
reportajelor de ziar, de revistă, orice publicatie,
inclusiv pentru publicatii on-line, prin acordare
de licenţă, administrare, intermediere sau
valorificare de drepturi de emisie, difuzare,
redifuzare, distribuire, inchiriere, imprumut,
traducere, adaptare, realizare de opere derivate
şi orice alte drepturi legale de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune,
podcasturi, precum şi asupra oricaror alte
producţii de sunet şi/sau de imagine, prin
acordare de licenţă/cesiune sau orice alta
forma de transmitere a drepturilor, intermediere,
administrare, valorificare şi distribuire de
drepturi asupra formatelor de televiziune/
radio, conţinuturilor de televiziune/radio/media/
multimedia, emisiunilor de televiziune/radio,
serialelor de televiziune/radio, spectacolelor
de televiziune/radio şi emisiunilor de jocuri
sau concursuri pentru televiziune/radio, inclusiv
scenarii şi elementele principale de realizare
a acestora, precum titluri, sigle, concepere de
spectacole, idei de jocuri, imagini de scenă,
desfăşurări de spectacole, tehnici de interogare,
etc., prin acordare de licenţă/cesiune, alte
forme de transmitere a drepturilor, administrare,
intermediere și valorificare de drepturi asupra
programelor de aplicaţii pentru computere,
sisteme computerizate mobile si/sau de telefonie
mobila, asupra platformelor (pentru posturi de
radio, televiziune), inclusiv asupra continuturilor
acestora, prin acordare de licență/cesiune,
servicii de rețele de socializare online.

───────

(210) M 2022 03793 (111)187024
(151) 31/05/2022
(732) MUSETTE EXIM SRL, STR.

ALEXANDRU DONICI, NR. 2, ETAJ
1, APARTAMENT 4, SECTORUL 2,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28, IMOBIL
SALA PALATULUI, CORP A, PARTER,
SPAȚIUL ADMINISTRATIV A2,
SECTORUL 1, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.13.04; 29.01.11
(591) Culori revendicate:galben auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Închizători de metal pentru genți, folii metalice
pentru împachetat şi ambalat, cutii de ambalaje
pliabile (metal), recipiente metalice de ambalaj,
jaluzele exterioare metalice, uși și ferestre
metalice, zăvoare de uşi, metalice, mânere de
uşi, nemetalice.
14. Bijuterii, brățări, cercei, coliere, broșe, inele,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului, butoni
de cămaşă, butoni de manșetă, ace de
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cravată, agrafe de cravată, inele de chei, lanţuri
pentru brelocuri şi pandantive pentru acestea,
pandantive bijuterii, cutii de bijuterii, amulete
(bijuterii), insigne din metale preţioase, ace
bijuterii pentru pălării, cutii de prezentare pentru
ceasuri, cutii de prezentare pentru bijuterii,
curele de ceas, etichete din metal prețios pentru
haine, aplicabile prin coasere, bijuterii pentru
încălțăminte, bijuterii pentru genți, ornamente
pentru îmbrăcăminte (din metale prețioase),
insigne decorative (bijuterii).
16. Publicații, cărţi, buletine informative, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou (cu excepţia mobilei), adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, plicuri și cutii pentru ambalat, cutii
din hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, materiale din hârtie sau
carton pentru ambalare (amortizare, umplutură),
sacoșe de hârtie sau plastic, cutii de pălării
din carton, etichete din hârtie sau carton,
caractere tipografice, forme de tipar, şerveţele şi
garnituri de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, prosoape
din hârtie pentru faţă, șerveţele din hârtie,
statui, figurine şi opere de artă din hârtie sau
carton, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, agende, invitaţii (papetărie), coperţi
(papetărie), dosare și mape pentru documente
(papetărie), bannere din hârtie, calendare,
carduri din hârtie sau carton, cupoane tipărite,
fluturaşi publicitari, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, ilustraţii, felicitări (tipărite), postere,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, suporturi pentru paşapoarte, penare/
cutii pentru stilouri, abţibilduri (papetărie),
abțibilduri decorative pentru tălpile pantofilor,
abțibilduri din hârtie aplicate prin călcare, hârtie
de toaletă/hârtie igienică, imagini autoadezive de
lipit pe pardoseli, hârtie cu semințe pentru plantat
(papetărie).
18. Bagaje şi genţi de transport, geamantane,
cufere (de voiaj), genţi de voiaj, genţi tip
marsupiu pentru transportul copiilor, port-
bebe, ghiozdane, ghiozdane şcolare, genți
pentru școală, rucsacuri, serviete diplomat,
serviete, genți, genţi de mână, genţi de umăr,
genți de seară, genţi de plajă, genți plic,
genți pentru scutece, genţi pentru sporturi,
genţi pentru camping, poșete, borsete, plase
pentru cumpărături, sacoşe de cumpărături,
reutilizabile, curele pentru umăr (bretele) din
piele, seturi de voiaj (din piele), genţi de

cosmetice, nedotate, pungi pentru articole de
toaletă, nespecifice, seturi de organizare a
bagajelor, etichete pentru bagaje şi genţi,
etichete din piele pentru haine, aplicabile prin
coasere, etichete adezive din piele, pentru genți,
etuiuri pentru cărţile de vizită, portchei, portofele,
portofele pentru carduri, mape (portdocumente),
centuri din piele, curele din piele, cutii din piele
pentru pălării, borsete pentru unelte, vândute
goale, genți pentru instrumente și partituri
muzicale, huse de voiaj pentru articolele de
îmbrăcăminte, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, scoici, spumă de mare, chihlimbar,
jaluzele şi obloane interioare, saltele, somiere,
perne, cutii de scrisori, nemetalice sau din
zidărie, perdele decorative din mărgele, suporturi
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, figurine
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, zăvoare de uşi,
nemetalice, mânere de uşi, nemetalice, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, obiecte
publicitare gonflabile, organizatoare pentru
bijuterii, panouri de agăţat cheile, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
containere pentru ambalare din plastic, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), etichete din plastic sau
cauciuc pentru haine, aplicabile prin coasere,
cutii pliabile pentru ambalaje (lemn), cutii pliabile
pentru ambalaje (plastic).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă
(cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor),
veselă, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, articole de
curăţare, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată
(cu excepţia sticlei pentru construcţii), sticlărie,
porţelan şi lut, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
borcane, borcane (suporturi) pentru lumânări,
borcane pentru uz casnic, borcane pentru bile
demachiante din bumbac, coşuri pentru uz
casnic, sticle, cutii de sticlă, cutii pentru ceaiuri,
perii pentru încălţăminte, dispozitive pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, sfeşnice, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, periuțe de dinți, aţă
dentară, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
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dinţilor şi a gingiilor, perii pentru machiaj, bureţi
pentru machiaj, perii pentru unghii, pudriere,
goale, truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, ghivece
de flori, învelitori, nu din hârtie, pentru ghivecele
de flori, jardiniere, mănuşi de grădinărit,
stropitoare, baloane de sticlă (recipiente), sfere
decorative din sticlă, mozaicuri din sticlă (nu
cele pentru construcţii), mănuşi pentru uz casnic,
mănuşi pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/
mănuşi de grătar, acvarii și terarii de interior,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, dozatoare de săpun, savoniere,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
bare şi inele pentru prosoape, flacoane
inteligente pentru medicamente, comercializate
fără conținut.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, etichete textile pentru haine, aplicabile
prin coasere, etichete textile adezive pentru
genți, ambalaje din material textil pentru cadouri.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și/sau copii, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, îmbrăcăminte
cu protecție contra vântului, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, costume de
bal mascat și de halloween, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, costume de
gimnastică, costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume de patinaj, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, combinezoane de
schi, combinezoane pentru snowboard, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bluze și
șorturi pentru sport, bustiere sport, maiouri
pentru sport, pantaloni de sport, treninguri pentru
sport, blazere, bluze, bluze de trening, body-uri
(articole de îmbrăcăminte), cămăși, cardigane,
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
helănci, pulovere, veste, veste de pescar,
sacouri, topuri (articole vestimentare), tricouri,
tunici, costume, costume bărbătești, taioare,
colanți, pantaloni, pantaloni mulați, pantaloni din
denim, fuste, rochii, rochii de bal, rochii de
mireasă, salopete, pantaloni salopetă cu pieptar,
șalvari, sarafane (rochii), șorturi, cape, pelerine,
geci, haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine tip
parka, haine tricotate, jachete groase, mantouri,
paltoane, pardesiuri din molton, trenciuri, lenjerie
de corp, camizole, capoate, sutiene, chiloți de
damă, boxeri pentru bărbați (lenjerie intimă),
șosete, ciorapi, combinezoane (lenjerie intimă),

furouri (articole de îmbrăcăminte), corsete
(articole de îmbrăcăminte), costume de baie,
short bărbătesc de baie, bustiere, haine de
casă, halate de baie, halate de plajă, halate
de casă, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de dormit, pijamale, maiouri, scutece tip
chilot (îmbrăcăminte), baticuri, eșarfe, fulare
(îmbrăcăminte), șaluri, mănuși, măști de față
(articole de modă), papioane, cravate, viziere
(articole de acoperire a capului), centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), curele (îmbrăcăminte),
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
gulere detașabile, jambiere, articole de
încălțăminte, cizme, espadrile, ghete, ghete
sport, pantofi, pantofi sport, încălțăminte
de plajă, sandale, încălțăminte de sport,
încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte impermeabilă,
încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte pentru
pescuit, încălțăminte pentru timpul liber,
mocasini, saboți, papuci de baie, opincuțe de
balet, balerini, papuci de casă, șlapi, papuci
de unică folosință, articole care servesc la
acoperirea capului, articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), fesuri,
căciuli, pălării, șepci sportive.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici
şi funde pentru mercerie, panglici și funde
pentru împachetat cadouri, nu din hârtie,
nasturi, copci de tip moş şi babă, închizători
pentru bluze/închizători pentru fixarea rochiei
pe corp, închizători pentru îmbrăcăminte,
ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, agrafe de
păr, clame de păr, elastice de păr, funde
pentru păr, broşe (accesorii de îmbrăcăminte),
cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), fermoare, pandantive (altele
decât cele pentru bijuterii, inele de chei sau
lanţuri pentru brelocuri), ghirlande artificiale,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, ornamente pentru pălării, monograme
pentru marcarea lenjeriilor, insigne ornamentale
(nasturi), cutii de cusut, seturi de cusut,
închizători de pantofi, ornamente pentru
pantofi, ornamente realizate din plastic
pentru încălțăminte, catarame pentru pantofi,
ornamente pentru îmbrăcăminte, piese care
se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), catarame pentru genți,
fermoare pentru genţi, cleme de închidere pentru
genți.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
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murale (nu din materiale textile), tapet din
material textil, tapete de plastic, tapet de plută.

───────

(210) M 2022 03824 (111)187079
(151) 31/05/2022
(732) COTNARI S.A., STR. COTNARI,

JUD. IAŞI, COTNARI, 707120, IAȘI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR, NR. 5,
BUCUREŞTI, 061791, ROMANIA

(540)

ADN COTNARI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 03849 (111)186964
(151) 02/06/2022
(732) STAIMS COM SRL, STR.

GRANICERILOR, NR. 97A (PT3),
JUDET MARAMURES, BAIA
MARE, 430362, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUDET CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

VILELE SUPER SKI

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
07.01.11; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#feed00), verde (HEX#056c37),
negru (HEX#1a1a19)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
hotel, servicii de cazare.

───────
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(210) M 2022 03852 (111)186963
(151) 02/06/2022
(732) STAIMS COM SRL, STR

GRANICERILOR, NR. 97A (PT3),
JUDET MARAMURES, BAIA
MARE, 430363, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELCIU, NR. 21, AP .2, JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Hotel Roata
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de cazare,
servicii de hotel.

───────

(210) M 2022 03867 (111)187021
(151) 02/06/2022
(732) S.C ADIDANA S.R.L., B-DUL

I. C. BRATIANU, NR.54, ET.3,
C.P. 110016, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

adidana agricultura

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 26.04.09

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
615C), (Pantone 606C), verde
(Pantone 375C), (Pantone 2424C),
(Pantone 2427C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri și alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și științe.
4. Uleiuri industriale, lubrifianti, combustibili
pentru motoare, carburanți.
31. Cereale și produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe și legume proaspete, semințe, plante și
flori naturale, mâncare pentru animale, malț.
35. Comercializarea produselor din clasele 1, 4
si 31 prin rețea proprie de desfacere, publicitate
sub toate formele, cum ar fi: scrisa, online,
radio si TV, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor: lucrări de birou, servicii
de import-export.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
mărfurilor, organizarea de calatorii.

───────
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(210) M 2022 03889 (111)186778
(151) 03/06/2022
(732) Institutul Național de Cercetare-

Dezvolatre în Informatică -
ICI Bucureşti, BLD. MARESAL
ALEXANDRU AVERESCU NR.
8-10, SECTOR 1, BUCURESTI,
011455, ROMANIA

(540)

ICI D | SERVICES TLD
| DNS| WEB3 | NFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 26.11.07; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#25B4E8), (Hex #2181C4), (Hex
#134574), negru (Hex #333333), gri
(Hex #838383)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
că și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analizasi cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2022 03901 (111)187095
(151) 03/06/2022
(732) DIVA MONALISA S.R.L., SAT

BĂIȘOARA NR. 142/A, JUD. CLUJ,
COMUNA BĂIȘOARA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

”LA PYKY” BUSCAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informare a consumatorilor,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu echipamente sportive si
articole sportive, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
37. Întreținere și reparații de echipament sportiv.
41. Închiriere de echipament și instalații sportive,
inchiriere de echipament pentru evenimente
sportive, organizare de activități sportive,
competiții sportive și evenimente sportive,
furnizare de informații despre activități sportive.

───────
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(210) M 2022 03911 (111)186876
(151) 03/06/2022
(732) VITAPLUS MEDCLIN SRL, STR.

NANTERRE, NR. 6, JUDET DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC
B, AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

V + VITAPLUS medical

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
27.05.21; 26.01.06; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu, alb, verde,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, administrare a afacerilor
pentru spitale, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de sănătate,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web

pentru promovarea de produse și servicii,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, gestionare administrativă
a spitalelor, gestionare informatizată de fișe
și dosare medicale, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, publicare de materiale
publicitare online, licente de servicii si produse
pentru terti, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul spitalelor, pregtire si
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, prezentare de produse si servicii
(în scopuri promotionale/publicitare), prezentare
de firme pe internet si în alte medii de
comunicare, prezentare de firme si produse
si servicii ale acestora pe internet, prezentare
de servicii si produse, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate online, publicitate prin
intermediul mediilor electronice si îndeosebi
prin internet, publicitate radio și de televiziune,
publicitate televizata, publicitate, publicitate
radiofonica, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătății, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de prelucrare de
date în domeniul sănătății, servicii de promovare
si publicitate, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
44. Analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, asistență medical,
asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
centre rezidențiale de asistență medical,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică
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și plastic, chirurgie plastic, clinici medicale,
consiliere cu privire la diete și nutriție, consiliere
legată de nutriție, consiliere medical, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consultanță în domeniul nutriției și
al dietelor, consultanță în nutriție, consultanță
legată de nutriție, consultanță profesională în
materie de îngrijire a sănătății, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultații medicale, controale medicale,
depistare medicală (screening), dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
efectuarea examenelor medicale, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medical, examinarea medicală a persoanelor,
furnizare de asistență medical, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de centre de recuperare fizică,
furnizare de echipamente medicale, furnizare de
informații despre servicii medicale, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul geriatriei, furnizare de
informații prin internet cu privire la tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
furnizare de informații prin internet în domeniul
diabetului, furnizare de informații referitoare
la nutriție, furnizare de informații referitoare
la psihologie, furnizare de servicii medicale,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, furnizare de tratament
medical, furnizarea de informatii medicale
prin intermediul unei retele globale de
calculatoare, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătății la domiciliu, furnizarea de servicii
medicale pentru persoane cu nevoi speciale,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medical, inchiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, îngrijire medical,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, management de servicii de asistență
medical, masaj, monitorizare la distanță de
date medicale pentru diagnostic și tratament
medical, planificare de tratamente medicale,
psihiatrie, reabilitare fizică, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
personae, servicii de analize medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize

medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
asistență medical, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastic, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de consiliere medicale, servicii de
consiliere medicală în materie de dietă, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medical, servicii de depistare a
diabetului, servicii de evaluare medical, servicii
de evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului
şi evaluării eficienţei, servicii de examinări
medicale, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de imagistică medical, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, servicii de îngrijirea bolnavilor,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de medicină
alternativă, servicii de medicină regenerative,
servicii de medicină sportive, servicii de
oftalmologie, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
telemedicină, servicii de testare medicală, și
anume, evaluarea condiției fizice, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratament
medical la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
vaccinare, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii furnizate de spitale
private, servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
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medicale oferite printr-o rețea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru diagnosticarea bolilor corpului
omenesc, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii medicale și de
sănătate, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii oferite de clinici medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii privind tratamentele de fertilitate,
servicii spitalicești, servicii de stomatologie,
testare medicală în scopul diagnosticării
sau pentru tratament, tratament și îngrijire
prin biorezonanță, tratamente de fitoterapie,
tratamente pentru controlul greutății, tratamente
terapeutice pentru corp, tratamente terapeutice
pentru față.

───────





4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 12/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2016
01904

18/03/2016 187068 INSTITUTUL
CULTURAL ROMAN

EURESIS 16, 35, 38,
41

357

2
M 2016
01905

18/03/2016 187069 INSTITUTUL
CULTURAL ROMAN

GLASUL BUCOVINEI 16, 35, 38,
41

357

3
M 2016
03175

03/05/2016 186737 SC DREAMTECH SRL TimeOut Band 41 357

4
M 2017
04395

05/07/2017 186911 SC H2O SPORT
EVENTS SRL

SURF MISSION 41 357

5
M 2018
07128

25/10/2018 186780 BIRSASTEANU
IMAGING SOLUTIONS
SRL

BIRSASTEANU
IMAGING SOLUTIONS

44 358

6
M 2018
07129

25/10/2018 186779 CENTRUL DE
RADIOIMAGISTICA
DR. BIRSASTEANU
SRL

CRB Birsasteanu 44 358

7
M 2019
05589

31/07/2019 186848 SC NEURO IMPEX
SRL

PRO DOMUS 35, 39 359

8
M 2019
06165

28/08/2019 186730 SC DELOS IMPEX 96
SRL

DELOS MEDICA 5 359

9
M 2019
06698

19/09/2019 186772 ASOCIAȚIA CORALĂ
”CRAI NOU” -
FĂLTICENI

CORALA ”LEON
BĂNCILĂ” FĂLTICENI

41 360

10
M 2019
06744

20/09/2019 186776 NICOLETA
ALEXANDRA
ROTARU

AlexaCreed 41 360

11
M 2019
06745

20/09/2019 186773 SC CONSILIO
SERVICII CONTABILE
SRL

STREAMLINE
AUTOMATION

35, 42 360

12
M 2019
06965

01/10/2019 186774 IOANA-ANNEMARIE
MARIAN

Anne DANCE STUDIO 41 361

13
M 2019
07066

04/10/2019 187061 BNP PARIBAS
PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA
BUCURESTI

SFATURI VERZI 16, 35, 36 361

14
M 2019
07067

04/10/2019 187060 BNP PARIBAS
PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA
BUCURESTI

CARDUL VERDE 16, 35, 36 362

15
M 2019
07068

04/10/2019 187062 BNP PARIBAS
PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA
BUCURESTI

DOBÂNDA VERDE 16, 35, 36 362
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

16
M 2019
07069

04/10/2019 187059 BNP PARIBAS
PERSONAL
FINANCE SA PARIS
SUCURSALA
BUCURESTI

PROGRAM VERDE 16, 35, 36 363

17
M 2019
07247

10/10/2019 186775 RUS MARCELA-
ROXANA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Sănătate Din Almăj 3, 5, 29,
30, 31, 32,
33

363

18
M 2019
07656

28/10/2019 186781 Wallberg Properties
SRL

ARAD PLAZA 36, 37 364

19
M 2019
07671

29/10/2019 186783 S.C. LAGUNA
ALBASTRA S.R.L.

LANCETTI 39 365

20
M 2019
07978

07/11/2019 186813 FUNDATIA
VODAFONE
ROMANIA

Scrisori pentru Moş
Crăciun

35, 38, 41,
42, 45

365

21
M 2019
08079

12/11/2019 186784 SC YOGGI BENUT
SRL

BEŢIŞORUL
PARFUMAT

35 366

22
M 2019
08125

13/11/2019 186808 NICULAE ANTON SPRINT
PERFORMANCE

2, 3, 7 366

23
M 2019
08261

19/11/2019 186787 S.C. STUDIO MUZELE
S.R.L.

MUZELE 35, 42 367

24
M 2019
08294

20/11/2019 186785 S.C. ULTIMATE
LEADERSHIP S.R.L.

Casa Ta IMOBILIARE 36 367

25
M 2019
08399

25/11/2019 186733 DOLCE ITALIA IMPEX
SRL

KRANTZ DOLCE
ITALIA

30 368

26
M 2019
08400

25/11/2019 186732 DOLCE ITALIA IMPEX
SRL

GELATO OLI&CLAU 30 368

27
M 2019
08431

26/11/2019 186786 NAVLAU AUREL
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

EUROSHOES REAL
LEATHER

18, 25, 35 368

28
M 2019
08629

03/12/2019 186768 MIHAI GRIGORAS THE MONKEYZ 41, 42 369

29
M 2019
08697

04/12/2019 186753 GUST DE VARA SRL ǵust de vară organic 29, 31 369

30
M 2019
08725

05/12/2019 186788 ION CHIRINCIUC Vanotek 25, 35, 41 370

31
M 2019
08809

09/12/2019 186794 SC BZ CONSULTING
SRL

DEPOZIT SCULE
DEPOZITUL TĂU
ONLINE DE SCULE

35 370

32
M 2019
08979

16/12/2019 186790 CRISTINA-ELENA
PEPTAN

coppa coffee & wine
bar

43 371

33
M 2019
09101

19/12/2019 186804 GAEN COLLEGIUM
SRL

ZMS Zilele Medicale
Sibiene

41 371

34
M 2019
09102

19/12/2019 186805 GAEN COLLEGIUM
SRL

CALCOOL creative
agency

35, 41 372

35
M 2019
09154

23/12/2019 186789 CORNELIA URECHE BUZARDS
REDEFINING VALUE

35, 41, 42 372

36
M 2020
00009

09/01/2020 186959 AUCHAN ROMANIA
S.A.

#nuepreatârziu 35, 41, 43 373
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

37
M 2020
00090

20/01/2020 186752 MORE THAN FOOD
SRL

LUNA boutique fitness 41, 43 373

38
M 2020
00095

09/01/2020 186852 99 VEHICLES MEDIA
SRL

99 VEHICLES 12, 35 373

39
M 2020
00165

13/01/2020 186847 ANTOFARM SRL Antofarm 5 373

40
M 2020
00305

20/01/2020 186872 CENTRUL DE LIMBA
GERMANA FOKUS
SRL

Neurolingua 9 374

41
M 2020
00342

13/02/2020 187008 Florian Bogdan
Barascu

REFLECTION VISION 6, 7, 10,
12, 14, 16,
17, 20, 21,
28

374

42
M 2020
00432

23/01/2020 186837 BOGDAN-STEFANEL
CHIMISLIU

BIOFORCE 1, 5 375

43
M 2020
00485

03/02/2020 187006 MIKO MATEI IOAN TRANSILVANIA
FASHION MODEL
MANAGEMENT

41 375

44
M 2020
00710

31/01/2020 186817 Prime Kapital
Development SRL

FLEXASSIST 36, 37 375

45
M 2020
01216

18/02/2020 186878 CRISTIAN DASCALU clujhub creativity.
innovation. community

41, 43 376

46
M 2020
01390

24/02/2020 187019 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

FAVORIT 35, 38, 41 377

47
M 2020
01392

24/02/2020 187020 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

B BRANDS FACTORY 25, 35 377

48
M 2020
01887

09/03/2020 187066 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Mona 29, 30, 32,
33, 35

377

49
M 2020
01892

09/03/2020 187017 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Naty 29, 30, 32,
33, 35

378

50
M 2020
02252

28/04/2020 187014 SC SIMBA.CO
IMPORT SRL

MONAMI Gin 33 378

51
M 2020
02404

09/04/2020 186903 DAPO GENIUS SRL Genius ACADEMY 41 379

52
M 2020
02501

15/04/2020 186960 NATURALIS SRL Benesio Ultra-Mag 5, 16, 35,
41, 42, 44

379

53
M 2020
02609

29/04/2020 187065 LBB CREATIVE SRL CAROLINA D 25 380

54
M 2020
02735

29/04/2020 186912 S.C ART Chemicals
S.R.L

ART Chemicals
Advanced Research &
Technology

1, 2, 3, 4,
5, 22, 39,
42

380

55
M 2020
02789

04/05/2020 186961 DOSAPACK SRL ZNAQ 29, 30 380

56
M 2020
02811

04/05/2020 186949 TOPSEM CRIS SRL HUMECO UN
PRODUS CÂT O
TEHNOLOGIE

1, 5, 44 381

57
M 2020
02871

06/05/2020 187064 LBB CREATIVE SRL asimetrix 25 382

58
M 2020
02947

07/05/2020 187012 KBK TOPHAUSE SRL Noble Residence 36, 37 382
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

59
M 2020
02987

08/05/2020 187027 NTL-TPB PRODUCT
S.R.L.

NOVA TOP 1, 6, 17,
19, 35, 37,
40

382

60
M 2020
03826

09/06/2020 187025 ADRIAN CATANOIU Mărgineni 3, 32, 33,
35, 39

383

61
M 2020
04212

22/06/2020 187049 OLGA POCROPIVNÎI O-STUDIO 25 383

62
M 2020
04546

02/07/2020 187097 ASOCIAŢIA
SPORTIVĂ AXI
SPORT TINERET

FOTBAL CLUB AXI
BUCURESTI 2020

41 384

63
M 2020
04989

17/07/2020 187086 S.C. ATLANTIC
TRAVELS S.R.L

Seviș DIN
MĂRGINIMEA
SIBIULUI

29, 35 384

64
M 2020
05273

28/07/2020 186792 CĂTĂLIN BADEA COLIN 41 385

65
M 2020
06794

25/09/2020 187096 ASOCIAŢIA BREASLA
CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

BREASLA
CARCIUMARILOR

35, 41, 43 385

66
M 2020
06881

28/09/2020 186939 KULTUR PROJECT
SRL

cincșor transilvania
case de oaspeți BY
KULTUR PROJECT

43 386

67
M 2021
01087

11/02/2021 186931 COMPLEX SAVOY SA S RESIDENCE 36, 43 387

68
M 2021
01670

03/03/2021 186965 ALMA HANDMADE
SRL

ALMA HANDMADE 20, 35 387

69
M 2021
02150

17/03/2021 187029 LAURENTIU MARIUS
CAUTIS

coffee beans 30, 35, 43 388

70
M 2021
02219

18/03/2021 186932 VERONICA PETRUT
GAVRILA URS

WTF WAY TOO FAR
ROCK FESTIVAL

35, 41 389

71
M 2021
02236

18/03/2021 186769 IONUT ALEXANDRU
VIRNA

kidino.ro 28, 35 389

72
M 2021
02238

18/03/2021 186770 IONUT ALEXANDRU
VIRNA

kidino 28, 35 389

73
M 2021
02295

19/03/2021 186841 SC ICONIC TRAVEL
SRL

ICONIC THE TRAVEL
CLUB

36, 39 390

74
M 2021
02372

23/03/2021 186933 GHEORGHE
RUXANDRA-ELENA

Ludique 25, 35 391

75
M 2021
02893

08/04/2021 186966 ROMANIA
HYPERMARCHE SA

Creme d'Or de la cora 30 392

76
M 2021
03038

13/04/2021 187035 SC TOPI TOY
DREAMS SRL

Topi Toy 20, 28, 35 393

77
M 2021
03103

15/04/2021 187018 ROPHARMA S.A. Cardiopirin 5 393

78
M 2021
03205

19/04/2021 187034 GLAMNODE SRL INFINITE LOVE 3, 35 393

79
M 2021
03806

13/05/2021 187033 SC VIKINGPROFIL
SRL

VIKING PRUSZYNSKI 1, 6, 19 395

80
M 2021
03929

18/05/2021 187036 MAGNIFICA
COLLECTION S.R.L.

tuyo 35 405
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

81
M 2021
03934

18/05/2021 186968 SC DR. OETKER
ROMANIA SRL

SIMPLU ȘI BUN. DIN
PLANTE inedit

29, 30 407

82
M 2021
04381

04/06/2021 186969 INTEGRA MEDICAL
SERVICES SRL

LDS Life Dental Spa
Plombe Non-Toxice

44 408

83
M 2021
04487

09/06/2021 186970 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

PROMENADA
RESIDENCE

35 408

84
M 2021
04617

14/06/2021 187037 NATURE COLOURS
SRL

Inspirations 3, 21, 26 409

85
M 2021
05090

05/07/2021 186956 RALUCA - PAULA
HARNAGEA

1R AESTHETIC
CLINIC

44 409

86
M 2021
05123

19/07/2021 186971 SHARDA CROPCHEM
ESPANA S.L.

RECORD 5 410

87
M 2021
05501

EVENTA TRAVEL 39, 43 410

88
M 2021
06229

25/08/2021 187038 ALEXANDRU-MARIAN
FLOREA

CANTEMIR 45 410

89
M 2021
06340

31/08/2021 186934 PANȚURU IULIA B 41, 44 411

90
M 2021
06628

13/09/2021 186935 SILVIU ROTĂRESCU CASA ROTARESCU
CREATORI DE
CONTEXT

33 412

91
M 2021
06799

21/09/2021 187083 JOLLYCONTOR
IMPEX SRL

jolly 11, 19, 35,
42

412

92
M 2021
07131

04/10/2021 187084 SC ANNA BM SRL Anna Charisma
Carpathian Chalet

43 414

93
M 2021
07206

06/10/2021 186938 SC COSTHEVA SRL CHROMA 1, 2, 35 414

94
M 2021
07239

07/10/2021 185125 SDX CONCEPT SRL Sdx Market 7, 8, 11,
15, 18

414

95
M 2021
07549

19/10/2021 186839 S.C. CAFFETERRA
2GO SRL

CaffeTerra wild energy 30, 35, 39,
43

415

96
M 2021
07695

25/10/2021 187039 EDITURA CREATOR
SRL

Editura Creator 16, 35, 40,
41

415

97
M 2021
07696

25/10/2021 187040 EDITURA CREATOR
SRL

CREATOR 16, 35, 40,
41

417

98
M 2021
08228

16/11/2021 186936 PZS INVEST SRL POKKO 10, 11, 12,
21, 28

419

99
M 2021
08704

07/12/2021 187000 ANA-MARIA UDRISTE Academia #PeLegale 41, 45 420

100
M 2021
08765

09/12/2021 187009 MIKONIST CONCEPT
SRL

PEREJA 3, 35 421

101
M 2021
09047

20/12/2021 186948 SOLUTII COMPLETE
IN AFACERI S.R.L.

IN AFACERI 35, 38 421

102
M 2022
00041

05/01/2022 186819 MARCHESA INVEST
SA

GOLDLINGOT - In
Gold We Trust

14, 36 421

103
M 2022
00382

19/01/2022 186926 COOL SHOP SRL Cookstyle 21 422

22/07/2021 186937 RAIO TRAVEL &
EVENTS SRL
SCA RADULESCU,
ILIESCU, MARAVELA
SI ASOCIATII
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Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

104
M 2022
00383

19/01/2022 186897 SHIRLEY MAY
INTERNATIONAL FZE

SWISS ARABIAN 3 423

105
M 2022
00420

20/01/2022 186755 IOANA CAMELIA
URETU

Cărți, Dulciuri și Flori
EXPRES

30, 35, 39,
41, 42, 44,
45

423

106
M 2022
00494

25/01/2022 186944 ASOCIATIA
CULTURALA
ARTCONTRAST

CORALA CONTRAST 41 424

107
M 2022
00667

31/01/2022 187076 ACCES AUTO
TRADING SRL

DANUBIANA ADL2 12 424

108
M 2022
00673

31/01/2022 187077 ACCES AUTO
TRADING SRL

DANUBIANA ADR4 12 425

109
M 2022
00692

23/03/2016 186856 NOVEL BRANDS
LIMITED

REALITY ENGINE 9, 35, 42 425

110
M 2022
00703

01/02/2022 186820 BENȚE CORNELIU LEXACADEMY 16, 35, 38,
40, 41, 42,
45

426

111
M 2022
00728

02/02/2022 187007 ALEXANDRU
GEORGIAN DUMITRU

ANIKA FRIED
CHICKEN

35, 43 427

112
M 2022
00826

03/02/2022 186777 BRANDBOX SRL PEST STOP 5, 9, 21, 35 427

113
M 2022
00931

08/02/2022 186927 ASOCIATIA ADFABER Clubul de Tehnologie 41 428

114
M 2022
01031

10/02/2022 186879 LA MIRCEA
MĂCELARU SRL

Sibianul iscusit 29 428

115
M 2022
01033

10/02/2022 186880 LA MIRCEA
MĂCELARU SRL

Dibaciul Sibian 29 428

116
M 2022
01084

11/02/2022 186877 SNACK-TRADE SRL NUT MASTER 29 429

117
M 2022
01089

11/02/2022 186905 NEMO EPG SRL audiotribe audiobooks
în limba română

9, 16, 35,
38, 41, 42

429

118
M 2022
01111

14/02/2022 186734 CLINICA BELLISSIMA
SRL

BELLISSIMA
DENTALCLINIC

35, 42, 44 430

119
M 2022
01119

14/02/2022 187085 SC MAX SRL MAX 35, 38, 39,
42

431

120
M 2022
01134

15/02/2022 186906 SC GENIUS
NUTRITION SRL

GENIUS NUTRITION
The best or nothing!
iDROPS

1, 5, 30 431

121
M 2022
01200

17/02/2022 186907 EMOB DECOR
SELECT SRL

EMobDecor 20, 35 432

122
M 2022
01286

18/02/2022 187093 TRAVELHUBX S.R.L. Inspiring Travel
Solutions

9, 35, 39,
41, 42, 43

435

123
M 2022
01397

22/02/2022 186895 TOP RANGE CALIBRU 9 41 437

124
M 2022
01407

28/02/2022 186893 PUSZTAY ANDRAS
JANOS

transtelex 35 438



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

687

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
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125
M 2022
01424

23/02/2022 186816 IOAN SABĂU APIPLUS Preparat
apicol din Munții
Maramureșului
PRODUS ÎN
ROMÂNIA

5, 30, 31 438

126
M 2022
01499

25/02/2022 186857 KLINO CENTER SRL KLINO car center 7, 37 439

127
M 2022
01543

28/02/2022 186767 RGG INTERNET
TECH SRL

ARGUS CONTENT
MODERATION

9, 35, 42 439

128
M 2022
01545

28/02/2022 186791 PARTS FOR ALL
S.R.L.

PARTS FOR ALL
TOTUL PENTRU
PARCUL TĂU AUTO

35 440

129
M 2022
01579

01/03/2022 186731 IOAN -VALERIU
GUŞOI

Funktastika 41 444

130
M 2022
01584

01/03/2022 186809 KAZ PRO CREATIVE
S.R.L.

K.A.Z. Flori Fete și
Băieți

35, 43, 44 444

131
M 2022
01629

02/03/2022 186810 LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL

Românii sunt Norocoși 9, 16, 38,
41

445

132
M 2022
01650

03/03/2022 187063 FOUR MER PHARMA
SRL

Best 4 Men Potent 3, 5 448

133
M 2022
01670

04/03/2022 186928 EMPIRE MUSIC
MANAGEMENT SRL

Carla's Dreams 25, 32, 33,
43

448

134
M 2022
01679

06/03/2022 186908 IRIGARDEN SRL IRIGARDEN 11, 35, 37,
41, 44

449

135
M 2022
01686

07/03/2022 186858 DIETMED -
PRODUTOS
DIETETICOS E
MEDICINAIS, S.A.

VENACTIV 3, 5 452

136
M 2022
01691

07/03/2022 186759 SEEDS OF KENOSIS
DESIGN S.R.L.

KENOSIS 18, 20, 21 452

137
M 2022
01692

07/03/2022 186763 CLINICA VOCEA
COPILĂRIEI S.R.L.

CLINICA VOCEA
COPILARIEI

44 453

138
M 2022
01698

07/03/2022 186803 PIERRE YVES CYRIL
BURETTE-NEGREA

KARPAT 25 453

139
M 2022
01705

08/03/2022 186920 ETURIA S.R.L. Eturia 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

140
M 2022
01706

08/03/2022 186921 ETURIA S.R.L. Together for excellent
journeys

9, 35, 39,
41, 42, 43

455

141
M 2022
01707

08/03/2022 186918 ETURIA S.R.L Eturia Design Your
Holiday

9, 35, 41,
42

457

142
M 2022
01710

08/03/2022 186922 ETURIA S.R.L. Deschide ochii 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

143
M 2022
01713

08/03/2022 186528 SC OPEX
INTEGRATED
SERVICES SRL

OPEX INTEGRATED
SERVICES

35 461

144
M 2022
01715

08/03/2022 186919 ETURIA S.R.L. Signature by Eturia 9, 35, 39,
41, 42, 43

461

145
M 2022

MATEI
Rinna Kanore 25, 35 46308/03/2022    186736 MARIANA EUGENIA

01717
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146
M 2022
01720

08/03/2022 186756 ZAREA SA PIC-POC 32, 33 464

147
M 2022
01722

08/03/2022 186758 SUFRO COMPANY
SRL

Nazzar Turkish
Restaurant

43 464

148
M 2022
01741

09/03/2022 187015 SKINDERMA 2014
SRL

SKINDERMA 44 465

149
M 2022
01771

10/03/2022 186761 SC INSTAL-DAC SRL NEXTTERM 11, 35 465

150
M 2022
01800

11/03/2022 186929 SC COMPOST PLUS
SRL

Compos+Plus 1, 35 466

151
M 2022
01820

14/03/2022 186842 WOOLICIOUS SRL Woolicious 24, 25, 28 466

152
M 2022
01821

14/03/2022 187058 VICTOR GROSU idbs INTERIOR
DESIGN BUSINESS
SCHOOL

41, 42 467

153
M 2022
01822

14/03/2022 186757 STRAUSS ROMANIA
SRL

TOTTI CAFFE 7, 11, 29,
30, 32, 35,
43

468

154
M 2022
01826

14/03/2022 186884 OANA- ALEXANDRA-
MIRUNA MONORANU
PAUL- ALEXANDRU
MONORANU

MONOTON 35 470

155
M 2022
01839

15/03/2022 186862 ANCA FLORESCU Fionna Livrăm bucurie
cu o lenjerie!

35 471

156
M 2022
01857

15/03/2022 186892 HIRSH IMOBILIARE
SRL

HOUSE HUNTERS
Vânătorii De Case

36 471

157
M 2022
01859

15/03/2022 186885 SC ROMCHIM SRL MAXIL 5 472

158
M 2022
01860

01/04/2022 187011 BIO LIDER TRADING
SRL

FitoLider Viitorul sună
Bio

5, 35 472

159
M 2022
01886

16/03/2022 186881 IPERCOMP EXIM SRL DEPOZITUL de
ACCESORII

35 474

160
M 2022
01888

16/03/2022 186742 VASTINT ROMANIA
SRL

NEW TALES 16, 35, 36,
41, 42, 43,
45

474

161
M 2022
01889

16/03/2022 186741 VASTINT ROMANIA
SRL

NEW TALES WITH
FOOD AND FRIENDS

16, 35, 36,
41, 42, 43,
45

475

162
M 2022
01941

18/03/2022 186740 ANTIBIOTICE SA INOVA a+ 42 475

163
M 2022
01963

18/03/2022 186930 FLORIN-CRISTIAN
CÎMPEANU
MIHAI ZĂRAFU

e-kebap 43 476

164
M 2022
01989

21/03/2022 187005 CRISTIAN PASARICA LIVERE 3, 4, 5, 31,
35

476

165
M 2022
01992

21/03/2022 186728 HIGH-TECH
SYSTEMS &
SOFTWARE S.R.L.

telemedica by htss. 9, 35, 42 477

166
M 2022
02012

21/03/2022 186760 NORTH POINT
DEVELOPMENT
S.R.L.

NP NORTH POINT 37 479
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167
M 2022
02029

22/03/2022 186793 BEST SRL NATUROS 29, 30, 35 479

168
M 2022
02031

22/03/2022 186955 SC STONE DECO
STYLE

Piatra Decorativa
Basel

19 481

169
M 2022
02040

22/03/2022 186865 ADELINA - LIANA
ILUȚA

Esthetic Smile
CENTRU
STOMATOLOGIC

44 481

170
M 2022
02081

24/03/2022 186909 AGROLAND
CONSULT SRL

FARM SMART 11, 31, 35,
36, 37, 41,
42, 44

482

171
M 2022
02082

24/03/2022 186843 FAMILIA LUCAN SRL Familia Lucan
PRODUSE DIN
CARNE

29 486

172
M 2022
02097

24/03/2022 186886 ADAMAR FRUITS SRL AST GROUP 35, 39 486

173
M 2022
02098

24/03/2022 186883 CUSTOMYOUR
SHOES 3D S.R.L

CustomYour.Shoes 9, 25, 35,
40, 42

487

174
M 2022
02119

25/03/2022 186749 MYLAN IRELAND
LIMITED

IGZELYM 5 487

175
M 2022
02135

25/03/2022 186863 DOM VISTA MEDICAL
S.R.L.

DOM VISTA MEDICAL 44 488

176
M 2022
02159

28/03/2022 186958 D&C OPTIK S.R.L. i-optik 9, 35 488

177
M 2022
02167

28/03/2022 186853 ROMPETROL
DOWNSTREAM SRL

EFIX, BENZINA
CARE PROTEJEAZA
MOTORUL

4, 35 488

178
M 2022
02176

28/03/2022 186765 AUTOMOBILE DACIA
S.A

DACIA O TREABĂ
BUNĂ

12, 35 489

179
M 2022
02177

28/03/2022 186764 AUTOMOBILE DACIA
S.A

DACIA O TREABĂ
BUNĂ

12, 35 489

180
M 2022
02181

28/03/2022 186888 BETTERLIVING S.R.L. BETTER HAIR 3, 35 490

181
M 2022
02202

29/03/2022 186782 S.C. AS BOOTCAMP
TRAINING S.R.L

Andy Szekely 41 491

182
M 2022
02205

29/03/2022 186890 STRAUSS ROMANIA
SRL

TOTTI CAFFE VIVID 7, 11, 29,
30, 32, 35,
43

493

183
M 2022
02212

29/03/2022 186891 GLOBAL PET TRADE
S.R.L.

DONDO 3, 5 495

184
M 2022
02213

29/03/2022 186889 ION-CRISTIAN
UNGURAŞ

nativa.ro 35 496

185
M 2022
02216

29/03/2022 187022 IULIAN-NINEL DĂNILĂ THE REVIVAL
VINTAGE FEST

35, 41 496

186
M 2022
02221

29/03/2022 186747 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

TRUE COLOURS 34 497

187
M 2022
02239

30/03/2022 186925 SOLAR EDUCATION
ACADEMY S.R.L.

SOLAR EDUCATION
ACADEMY

41 498

188
M 2022
02253

30/03/2022 186807 OCTAVIAN COSTIN azmed 35, 44 498
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189
M 2022
02259

30/03/2022 186806 NICU BOGDAN
BERDACOVICI

a.m p.m coffee & more 30, 43 498

190
M 2022
02260

30/03/2022 186735 ADSERV S.R.L. SanoNatur 1, 3, 5, 29,
30, 31, 32,
33

499

191
M 2022
02271

31/03/2022 186972 STELIAN-ION DODOI MASTER BARBER 3, 25, 35,
44

501

192
M 2022
02278

31/03/2022 186727 EMI SAN FOOD S.R.L. PIZZASIA 43 501

193
M 2022
02284

31/03/2022 186887 CRISCOR OPTIC
S.R.L.

CC OPTIC 35 502

194
M 2022
02293

31/03/2022 186973 ELENA-NARCISA
MARGARIT

SPS SMART
PROJECT
SOLUTIONS

9, 41, 42 502

195
M 2022
02316

01/04/2022 186910 ATELIERUL DE IDEI
TRAIN-IC SRL

AGILE PEOPLE 35, 41, 42 503

196
M 2022
02327

01/04/2022 186812 CINEPLEXX
ROMANIA SRL

GALA cinema digiplex 16, 35, 41,
42, 43

508

197
M 2022
02328

01/04/2022 186811 CINEPLEXX
ROMANIA SRL

GRAND cinema
digiplex

16, 35, 41,
42, 43

508

198
M 2022
02334

01/04/2022 186850 BAD HABITS
COMMUNICATION
SRL

Bad HABITS 35, 42 509

199
M 2022
02354

04/04/2022 187082 CARMEN ANDREEA
FANARAGIU

Ilfov City Imobiliare
Intotdeauna acolo
pentru tine

36, 37 511

200
M 2022
02359

04/04/2022 186766 AUTOMOBILE DACIA
S.A.

DACIA. O TREABĂ
BUNĂ

12, 35 512

201
M 2022
02371

04/04/2022 186821 FUNDATIA ANDREI
MURESANU

AMDAC 6, 7, 9, 12,
35, 42

512

202
M 2022
02390

04/04/2022 186844 POINT PUBLIC
AFFAIRS SRL

Think HEALTH 35, 41, 42,
43, 44

514

203
M 2022
02404

05/04/2022 186855 DMZ MEDICAL SRL CLINICA Doctor Med 35, 38, 41,
42, 44

515

204
M 2022
02421

05/04/2022 187070 FINTECH OS S.R.L. fintechOS northstar 9, 35, 41,
42, 45

516

205
M 2022
02422

05/04/2022 187071 FINTECH OS S.R.L. fintechOS lighthouse 9, 35, 41,
42, 45

518

206
M 2022
02423

05/04/2022 187072 FINTECH OS S.R.L. fintechOS innovation
studio

9, 35, 41,
42, 45

519

207
M 2022
02424

05/04/2022 187073 FINTECH OS S.R.L. fintechOS 9, 35, 41,
42, 45

521

208
M 2022
02492

08/04/2022 186826 MAPPIN & WEBB
LIMITED

WATCHES OF
SWITZERLAND
SINCE 1924

14, 35 522

209
M 2022
02530

08/04/2022 186864 SC TIAGO NATURAL
JUICE SRL

LUMEA
UNICORNILOR

28 523

210
M 2022
02589

12/04/2022 186974 ASOCIATIA GEROS ORCHESTRA'S
CONDUCTOR
democratic competition

41 523
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211
M 2022
02591

12/04/2022 186797 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

DISCREET DEO PLUS 5 524

212
M 2022
02593

12/04/2022 186833 ALKALOID AD
SKOPJE

DANQONA 5 524

213
M 2022
02600

12/04/2022 186838 EYERIS
ENGINEERING SRL

EYERIS 35, 42 524

214
M 2022
02606

12/04/2022 186941 IULIA-MARIA DRISIS ew excellwise 35 525

215
M 2022
02609

12/04/2022 186798 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

HAUTE COUTURE
L'ECLATANTE

3 525

216
M 2022
02612

12/04/2022 186942 ANDREI-AUREL
VASILESCU

AvLex Jus est ars boni
et aequi

45 526

217
M 2022
02615

12/04/2022 186743 MINERALPORT S.R.L. M Mineralport 19, 37 526

218
M 2022
02619

12/04/2022 186831 ALKALOID AD
SKOPJE

NARGAPO 5 526

219
M 2022
02621

12/04/2022 187089 ALKALOID AD
SKOPJE

FLENERAL 5 527

220
M 2022
02625

13/04/2022 186940 IULIAN BACAIN DEVEDEREMAX 5 527

221
M 2022
02630

13/04/2022 186754 COLOR BRANDS SRL COLORBRANDS
Marketing.Brought to
life.

35 527

222
M 2022
02633

13/04/2022 187094 CERVUS NIGAMI
S.R.L.

CERVUS
BARBERSHOP ESTD.
2022

44 528

223
M 2022
02634

13/04/2022 186746 IONUȚ MIHAIL
FLORESCU

SAVORMANGER 43 529

224
M 2022
02635

13/04/2022 186739 STRADE
BAUUNTERNEHMUNG
S.R.L.

Strade 37 529

225
M 2022
02637

13/04/2022 186896 SC TRENDING
SOCIETY SRL

TRENDING Society 25, 41 529

226
M 2022
02656

13/04/2022 187087 HOLCIM AG Holcim RoadMax 1 530

227
M 2022
02659

13/04/2022 187088 HOLCIM AG Holcim CretoMax 1 530

228
M 2022
02665

14/04/2022 186874 LATINO MAXI SRL Jolly JELLY LAND 29, 35 530

229
M 2022
02666

14/04/2022 186894 LATINO MAXI SRL Jolly JUICE LAND 32, 35 531

230
M 2022
02674

14/04/2022 186975 IONUȚ DOLĂNESCU MARIA CIOBANU 9, 35, 41 531

231
M 2022
02675

14/04/2022 186875 ASOCIATIA
ATLATSZO ERDELY
EGYESULET

Átlátszó Erdély 35, 41 532

232
M 2022
02680

14/04/2022 186913 CHROOT NETWORK CHROOT 38, 42 532

233
M 2022
02689

14/04/2022 187080 SPORTNIC TEAM
SRL

SPORTNICI 25, 35, 41 532
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234
M 2022
02695

14/04/2022 187090 ALKALOID AD
SKOPJE

LAGMADOR 5 534

235
M 2022
02698

14/04/2022 186854 MACROMEX SRL Romania FOR gold 35 534

236
M 2022
02701

14/04/2022 186946 SALTMED THERAPY
S.R.L.

Salina Himalaya 44 535

237
M 2022
02709

14/04/2022 186954 CASA DE VINURI
COTNARI SA

Tămâioasă
Românească
EUFORIA

33 535

238
M 2022
02711

14/04/2022 186953 CASA DE VINURI
COTNARI SA

Busuioacă de Bohotin
EUFORIA

33 536

239
M 2022
02715

14/04/2022 186952 CASA DE VINURI
COTNARI SA

Fetească Neagră
EUFORIA

33 536

240
M 2022
02718

14/04/2022 186924 EDU APPS S.R.L. Inovație în Educație 9, 35, 38,
41, 42

537

241
M 2022
02723

14/04/2022 186976 DXV DIVISION SRL WASH SHOES 3, 7, 21,
37, 40

538

242
M 2022
02740

15/04/2022 186977 HERBAGETICA SRL EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
DETRAVENOS AKUT
500 mg Diosmină
și Hesperidină
micronizate + Extract
premium Castan-
Sălbatic

5, 35 539

243
M 2022
02742

15/04/2022 186978 HERBAGETICA SRL EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA
MENSTROCALM
Formulă premium 9
extracte intense

5, 35 539

244
M 2022
02756

18/04/2022 187030 SC MDM CAT
SECURITY SRL

MDM CAT SECURITY 45 540

245
M 2022
02770

18/04/2022 187026 ZEREN SOFTWARE
SRL

ZEREN 42 540

246
M 2022
02791

19/04/2022 186822 ALMA TIM
DISTRIBUTION SRL

SOFISKINATE 3, 35 541

247
M 2022
02792

19/04/2022 186823 ALMA TIM
DISTRIBUTION SRL

SKINTESENCE 3 541

248
M 2022
02793

19/04/2022 186824 ALMA TIM
DISTRIBUTION SRL

HEBS - Health Enjoys
Beauty Skin

3 541

249
M 2022
02799

19/04/2022 186849 MATEMANIE SRL AFTERHUB by
MATEMANIE

41 542

250
M 2022
02813

19/04/2022 186830 SWISS QUALITY
S.R.L.

l LATUYA 9, 35 542

251
M 2022
02816

19/04/2022 186846 MARMOLUX SRL CIMITIRUL BĂRDINICI 45 546

252
M 2022
02817

19/04/2022 187092 EAN CLINIC S.R.L. eanclinic Full Face
Recovery

44 547
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253
M 2022
02818

19/04/2022 186745 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

PAPER FILTER 34 547

254
M 2022
02826

20/04/2022 186814 UNIUNEA
FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA

COLUMBA UBI
CONCORDIA IBI
VICTORIA

31, 35, 41 548

255
M 2022
02839

26/04/2022 187078 RED CONS SRL RED CONS 37 548

256
M 2022
02840

20/04/2022 186834 INTERCONTINENTAL
GREAT BRANDS LLC

BELVITA BUNA
DISPOZIȚIE ÎNCEPE
AICI

30 550

257
M 2022
02847

20/04/2022 186904 BIO-MAR R&D SRL R&D BIOMAR 1, 3, 5, 33,
35

550

258
M 2022
02848

20/04/2022 186882 MARINA & SANTIS
SRL

MH MAPAMOND
HOLIDAYS Explore.
Dream. Discover.

35, 39, 43 551

259
M 2022
02859

21/04/2022 187075 SAHPROD METEOR
SRL

SULTAFORT 29, 30 553

260
M 2022
02861

21/04/2022 187074 SAHPROD METEOR
SRL

KETCHAVIT 29, 30 553

261
M 2022
02890

21/04/2022 186832 ALKALOID AD
SKOPJE

MIRLEXO 5 553

262
M 2022
02902

26/04/2022 186979 MINIPROD S.R.L. Maestro 29 554

263
M 2022
02908

26/04/2022 186795 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE BERRY
WATERMELON

34 554

264
M 2022
02912

26/04/2022 186802 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE CREAMY
TOBACCO

34 554

265
M 2022
02916

26/04/2022 186916 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE PEPPERMINT
ICE

34 555

266
M 2022
02919

26/04/2022 186799 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE MANGO ICE 34 555

267
M 2022
02922

26/04/2022 186801 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE GRAPE ICE 34 556

268
M 2022
02923

26/04/2022 186800 NICOVENTURES
HOLDINGS LIMITED

VUSE WATERMELON
ICE

34 556

269
M 2022
02930

26/04/2022 186980 VIRGIL IULIAN
MUNTEANU

infoactual.ro 9, 16, 35,
36, 39, 40,
41

557

270
M 2022
02931

26/04/2022 186744 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

PAPER LOC 34 557

271
M 2022
02932

26/04/2022 186748 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

PAPER LOC 34 558

272
M 2022
02933

26/04/2022 186981 ANDREEA-ROXANA
UNGUR

GODEEA 14, 18, 25 558

273
M 2022
02968

27/04/2022 187028 IRINA RUSU-
MACABINSKI

Introspective... 41 559



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

694

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

274
M 2022
02977

27/04/2022 186982 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one UNIRII 35, 36, 37 564

275
M 2022
02983

28/04/2022 186983 DECONSTRUCT AG
S.R.L.

DEConstruct A.G. 35, 37, 42 565

276
M 2022
02991

28/04/2022 186984 FLORICA MOTOC Florica Motoc DARE
YOUR BLOSSOM

41, 44 566

277
M 2022
02997

28/04/2022 186840 LUMIERE BEAUTY
SERVICES S.R.L.

IVABROWS 35, 41, 44 566

278
M 2022
03004

28/04/2022 186985 NVM PREMIUM
ONLINE SRL

NVM 11, 28 569

279
M 2022
03012

28/04/2022 186873 SMARTPAY
SOFTWARE S.R.L.

SPPAY 9, 42, 45 570

280
M 2022
03014

28/04/2022 186871 SMARTPAY
SOFTWARE S.R.L.

SPKIOSK 9, 42, 45 570

281
M 2022
03017

28/04/2022 186869 SMARTPAY
SOFTWARE SRL

SPSWITCH 9, 42, 45 571

282
M 2022
03019

28/04/2022 186870 SMARTPAY
SOFTWARE SRL

SPTICKET 9, 42, 45 571

283
M 2022
03020

28/04/2022 186868 SMARTPAY
SOFTWARE SRL

DEVICE SPTMS 9, 42, 45 572

284
M 2022
03031

29/04/2022 186751 AGRONOMAT
DISTRIBUTION SRL

AGRONOMAT
DISTRIBUTION

35 572

285
M 2022
03037

29/04/2022 186836 AXENTI CĂTĂLINA-
FRANCESCA

ARMSTRONG 33 574

286
M 2022
03043

29/04/2022 186986 CAMELIA-MANUELA
SOCEANU

Editura For You 9, 16, 35,
39, 40, 41,
42

574

287
M 2022
03054

13/05/2022 186987 TOPAERO S.R.L. AERAT te bagă la
răcoare

37 575

288
M 2022
03058

29/04/2022 186988 AC HELCOR SRL COLESTIM DUO
PLUS

5, 35 575

289
M 2022
03071

02/05/2022 186989 NATURALIS CITRA-MAG B6
EXPERT

5, 35, 42,
44

575

290
M 2022
03075

02/05/2022 186990 FLORENTINA-
LAVINIA BIRSAN

PRESTIGE SALON 35, 44 576

291
M 2022
03085

02/05/2022 186835 SOCIETATEA CIVILĂ
MEDICALĂ POLI-MED
APACA

PMA MEDICAL AD
OMNES

44 577

292
M 2022
03086

02/05/2022 186917 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

neo Rich Purple 34 577

293
M 2022
03090

02/05/2022 186991 AGRII ROMANIA SRL PIASTUN 1, 5 577

294
M 2022
03098

03/05/2022 186992 GABRIELA MANDREA GM&Co Consulting
Coaching Mentoring

41 578

295
M 2022
03106

03/05/2022 186993 VASILE SILVIU
PRIGOANĂ

GÂNDEŞTE VERDE,
GÂNDEŞTE ROSAL

7, 37, 40 578

296
M 2022
03118

03/05/2022 186845 RALMIDA COM SRL 101figurine 28, 35 578
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297
M 2022
03120

03/05/2022 186995 CASA DIN VIE
TURISM SRL

Fleurs de vin 30 579

298
M 2022
03123

04/05/2022 186994 COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

FLORELLA 3 580

299
M 2022
03127

05/05/2022 186900 VIA RENT A CAR
GROUP MOBILITY
SERVICES SRL

Be VIP 35, 39 580

300
M 2022
03128

05/05/2022 186899 VIA RENT A CAR
GROUP MOBILITY
SERVICES SRL

VIA 35, 39 580

301
M 2022
03133

04/05/2022 187013 TBN FOOD SRL LA OSPĂȚ 43 581

302
M 2022
03134

04/05/2022 186818 ATELIER RALUCA
MIHĂLCEANU SRL

RALUCA
MIHĂLCEANU

25, 35 581

303
M 2022
03136

04/05/2022 186996 COMPANIA
NAȚIONALĂ POȘTA
ROMÂNĂ S.A.

FUNDAȚIA POȘTA
ROMÂNĂ Livrăm fapte
bune

35, 41, 45 582

304
M 2022
03140

04/05/2022 186997 EMIL ROȘCA GRAMMATIK
DRAMMATIK

3 582

305
M 2022
03142

04/05/2022 186998 EMIL ROȘCA GRAMMATIK
DRAMMATIK
ambitchous be more
of a bitch than the
average bitch

3 583

306
M 2022
03144

04/05/2022 186999 EMIL ROȘCA GRAMMATIK
DRAMMATIK imp-ish
do naughty things for
fun

3 583

307
M 2022
03145

04/05/2022 187001 EMIL ROȘCA GRAMMATIK
DRAMMATIK NFI no f-
idea

3 584

308
M 2022
03146

04/05/2022 187002 EMIL ROȘCA GRAMMATIK
DRAMMATIK
sexorcism sleeping
with someone new to
get over your ex

3 584

309
M 2022
03149

04/05/2022 186902 CG TECH LABS SRL C G TECHLABS 42 585

310
M 2022
03150

04/05/2022 186923 CASA CU SUFLET
S.R.L.

CASA CU SUFLET 41, 43 586

311
M 2022
03151

04/05/2022 187003 SOCIETATEA
BOROMIR IND SRL

Boromir COZO-BUN
DE DIMINEAŢĂ

30, 35 587

312
M 2022
03153

04/05/2022 187004 TODAY ADVERTISING
SRL

SCAN & SEE Beyond
infinity

9, 35 591

313
M 2022
03155

04/05/2022 186815 CARETTA SRL Custrong 6, 9, 17,
19, 35, 37,
40, 42

592

314
M 2022
03167

04/05/2022 187041 ASOCIATIA FOTBAL
CLUB BOTOSANI

FC BOTOȘANI 16, 25, 28,
35, 36, 38,
39, 41

605
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315
M 2022
03172

05/05/2022 187042 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

Izvorul Prinților și al
Prințeselor

30, 32, 35 606

316
M 2022
03176

05/05/2022 186829 CARLSBERG A/S Carlsberg LUMA
DRY-HOPPED
LAGER CU TREI
TIPURI DE HAMEI
PENTRU O AROMĂ
DESĂVÂRȘITĂ

32, 33 606

317
M 2022
03177

05/05/2022 186828 CARLSBERG A/S DRY HOPPING 32, 33 607

318
M 2022
03182

05/05/2022 186750 ELENA FECHETE ACADEMIA
MEDITATIA
RESPIRATIA
MANDALA DEVENIRII
INTRU FIINTA

41 607

319
M 2022
03189

05/05/2022 186729 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ATELIER DE
SĂNĂTATE

35, 38, 41 607

320
M 2022
03196

05/05/2022 187043 GLOBAL RECORDS
SRL

RAPSTALGIA 25, 35, 41 614

321
M 2022
03198

05/05/2022 187044 IRINA-LILIANA
BINDER

irina binder 9, 16, 21,
35, 38, 41

614

322
M 2022
03199

05/05/2022 187045 ASOCIATIA FOTBAL
CLUB BOTOȘANI

FCBT 25, 28, 30,
32, 35, 41

616

323
M 2022
03202

06/05/2022 187046 THOR IT SRL THOR 35 616

324
M 2022
03207

06/05/2022 187023 ARGESUL LIBER S.A. ARGEȘ PRESS 16, 35, 38,
41

616

325
M 2022
03209

06/05/2022 186762 ARCTIC S.A. Arctic.Evoluăm odată
cu tine.

7, 8, 9, 11,
35, 37

617

326
M 2022
03211

18/05/2022 186859 SYA ONLINE SHOP
SRL

SyaMAG 20, 28, 35 620

327
M 2022
03212

06/05/2022 186827 LUDWIG
SCHOKOLADE GMBH
& CO. KG

EDLE TROPFEN IN
NUSS

30 621

328
M 2022
03226

06/05/2022 187047 ASOCIATIA FOTBAL
CLUB BOTOSANI

FCBT 30, 32, 35,
38, 41

621

329
M 2022
03228

06/05/2022 187048 IONUT- CRISTIAN
ISACHE

Black Habit 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

330
M 2022
03233

09/05/2022 186945 MAG AUTOMOTIVE
PRO DISCOUNT
S.R.L.

VENTOO 6, 9, 12,
17, 24, 35

623

331
M 2022
03245

09/05/2022 187050 ALBION MEDICAL
SRL

Clinica Albion Medical 44 630

332
M 2022
03260

09/05/2022 187032 SANVERO
HEALTHCARE S.R.L.

Sanvero Imunoguard
Contribuie la
funcționarea normală a
sistemului imunitar

5, 35 630

333
M 2022
03263

09/05/2022 187051 ALEXANDRU
RADUCANU

PREOȚIA LUMINII 41 631
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334
M 2022
03270

10/05/2022 186860 A.G. RADIO HOLDING
SRL

FOARTE BUNĂ
DIMINEAȚA
#matinalcusuflet KISS
FM

9, 16, 35,
38, 41, 42,
45

631

335
M 2022
03282

10/05/2022 187052 PRUTUL SA RĂSĂRITĂ 29 636

336
M 2022
03284

10/05/2022 187053 COMUNITATEA
EMAGICIENILOR SRL

Curs'n'cast 41 637

337
M 2022
03285

10/05/2022 187054 DIEMECI SRL EXCLUSIVE SPACE 11, 19, 20,
21, 24, 27,
35, 37, 40

637

338
M 2022
03299

11/05/2022 187098 ASOCIATIA ENVIRON ENVIRON
reciclămîmpreună

35, 39, 40,
41, 42

645

339
M 2022
03303

11/05/2022 186962 S.C. TEILOR S.R.L. TEILOR 41, 43 646

340
M 2022
03305

11/05/2022 187099 BIO GREEN POWER
SOLUTIONS SRL

BLACK SOLAR 9, 37 646

341
M 2022
03306

11/05/2022 186951 ASISOFT SRL INKASSO 12, 35, 42 647

342
M 2022
03313

11/05/2022 186943 FHSS SERIES SRL Fistic 35 647

343
M 2022
03332

12/05/2022 186915 SMART FOOD
CASIDA S.R.L.

LA MERINDE By
George&Florin

43 648

344
M 2022
03333

12/05/2022 186914 ASOCIAŢIA
CULTURALĂ
ROMANTIC ART

RAMPA DE LANSARE 41 648

345
M 2022
03335

12/05/2022 187010 ZBIRWEEK SRL ZBURGER 29, 35 649

346
M 2022
03352

12/05/2022 186947 PARBRIZE 4YOU SRL VITRA AUTOMOTIVE 35, 37, 40 649

347
M 2022
03397

13/05/2022 186825 ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV HC
MARAMUREȘ

CUPA MINERUL 41 651

348
M 2022
03414

16/05/2022 186866 PEAK 10H VOGUE
SRL

Be honest. 10H 25 652

349
M 2022
03440

17/05/2022 187081 TIMAC AGRO
INTERNATIONAL

SUPERTIM 1 653

350
M 2022
03449

18/05/2022 186867 PLUS AUTO COM
SRL

PLUS-AUTO trade 35, 36, 37 653

351
M 2022
03484

19/05/2022 186957 SENIOR TEX SRL EGGO 7, 35 654

352
M 2022
03488

19/05/2022 186861 BRASTING
SECURITY SRL

BRASTING
SECURITY

45 655

353
M 2022
03491

19/05/2022 186771 TARMAK
PROTECTION SRL

TARMAK
PROTECTION

45 655

354
M 2022
03493

19/05/2022 187067 ELECTRICS SHOP &
BATTERY S.R.L.

ElectriX 9, 11, 35 655

355
M 2022
03510

20/05/2022 186851 SC SOUNDFI
FREQUENCY SRL

Compania 7 Music 41 656
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356
M 2022
03541

20/05/2022 187057 SILVIU-BOGDAN
GHITA

DOP MOTORSPORT 9, 12, 37,
40, 42

657

357
M 2022
03542

20/05/2022 186967 SC N.S. &
SONS GLOBAL
INVESTMENTS SA

CANTEMIR 14 33 659

358
M 2022
03570

23/05/2022 186950 ASOCIATIA UNIUNEA
NAȚIONALĂ A
ARTIȘTILOR DIN
ROMÂNIA - UNART

UNART UNIUNEA
NAȚIONALĂ A
ARTIȘTILOR DIN
ROMÂNIA

36 660

359
M 2022
03607

24/05/2022 187056 AZOLACT SRL Pui de DRAG 29, 35 660

360
M 2022
03608

24/05/2022 187091 MIRAMARVET
DISTRIBUTION SRL

MIRAMARVET 35, 39, 42 661

361
M 2022
03637

24/05/2022 186898 SORIN-LUCIAN
MANOLACHE

Radio Eco Natura 38, 41 662

362
M 2022
03639

25/05/2022 186738 GREEN NET S.A. BTK Niche Beauty Bar 3, 16, 35 663

363
M 2022
03655

25/05/2022 186901 ZEN CLINICS SRL ZEN CLINIC 44 663

364
M 2022
03744

27/05/2022 187055 ORTO OXACELL SRL Q.Oxanique 44 663

365
M 2022
03791

02/06/2022 187016 A.G. RADIO HOLDING Make Life Magic 9, 16, 25,
35, 38, 41,
42, 45

664

366
M 2022
03793

31/05/2022 187024 MUSETTE EXIM SRL 6, 14, 16,
18, 20, 21,
24, 25, 26,
27

669

367
M 2022
03824

31/05/2022 187079 COTNARI S.A. ADN COTNARI 33 672

368
M 2022
03849

02/06/2022 186964 STAIMS COM SRL VILELE SUPER SKI 43 672

369
M 2022
03852

02/06/2022 186963 STAIMS COM SRL Hotel Roata 43 673

370
M 2022
03867

02/06/2022 187021 S.C ADIDANA S.R.L. adidana agricultura 1, 4, 31,
35, 39

673

371
M 2022
03889

03/06/2022 186778 Institutul Național de
Cercetare-Dezvolatre
în Informatică - ICI
Bucureşti

ICI D | SERVICES TLD
| DNS| WEB3 | NFT

42 674

372
M 2022
03901

03/06/2022 187095 DIVA MONALISA
S.R.L.

”LA PYKY” BUSCAT 35, 37, 41 674

373
M 2022
03911

03/06/2022 186876 VITAPLUS MEDCLIN
SRL

V + VITAPLUS medical 35, 44 675
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186768 M 2019 08629 369
186769 M 2021 02236 389
186770 M 2021 02238 389
186771 M 2022 03491 655
186772 M 2019 06698 360
186773 M 2019 06745 360
186774 M 2019 06965 361
186775 M 2019 07247 363
186776 M 2019 06744 360
186777 M 2022 00826 427
186778 M 2022 03889 674
186779 M 2018 07129 358
186780 M 2018 07128 358
186781 M 2019 07656 364
186782 M 2022 02202 491
186783 M 2019 07671 365
186784 M 2019 08079 366
186785 M 2019 08294 367
186786 M 2019 08431 368
186787 M 2019 08261 367
186788 M 2019 08725 370
186789 M 2019 09154 372
186790 M 2019 08979 371
186791 M 2022 01545 440
186792 M 2020 05273 385
186793 M 2022 02029 479
186794 M 2019 08809 370
186795 M 2022 02908 554
186797 M 2022 02591 524
186798 M 2022 02609 525
186799 M 2022 02919 555
186800 M 2022 02923 556
186801 M 2022 02922 556
186802 M 2022 02912 554
186803 M 2022 01698 453
186804 M 2019 09101 371
186805 M 2019 09102 372
186806 M 2022 02259 498
186807 M 2022 02253 498
186808 M 2019 08125 366
186809 M 2022 01584 444
186810 M 2022 01629 445
186811 M 2022 02328 508

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186812 M 2022 02327 508
186813 M 2019 07978 365
186814 M 2022 02826 548
186815 M 2022 03155 592
186816 M 2022 01424 438
186817 M 2020 00710 375
186818 M 2022 03134 581
186819 M 2022 00041 421
186820 M 2022 00703 426
186821 M 2022 02371 512
186822 M 2022 02791 541
186823 M 2022 02792 541
186824 M 2022 02793 541
186825 M 2022 03397 651
186826 M 2022 02492 522
186827 M 2022 03212 621
186828 M 2022 03177 607
186829 M 2022 03176 606
186830 M 2022 02813 542
186831 M 2022 02619 526
186832 M 2022 02890 553
186833 M 2022 02593 524
186834 M 2022 02840 550
186835 M 2022 03085 577
186836 M 2022 03037 574
186837 M 2020 00432 375
186838 M 2022 02600 524
186839 M 2021 07549 415
186840 M 2022 02997 566
186841 M 2021 02295 390
186842 M 2022 01820 466
186843 M 2022 02082 486
186844 M 2022 02390 514
186845 M 2022 03118 578
186846 M 2022 02816 546
186847 M 2020 00165 373
186848 M 2019 05589 359
186849 M 2022 02799 542
186850 M 2022 02334 509
186851 M 2022 03510 656
186852 M 2020 00095 373
186853 M 2022 02167 488
186854 M 2022 02698 534

Nr. marcă Nr. depozit pag.
(111) (210)

185125 M 2021 07239 414
186528 M 2022 01713 461
186727 M 2022 02278 501
186728 M 2022 01992 477
186729 M 2022 03189 607
186730 M 2019 06165 359
186731 M 2022 01579 444
186732 M 2019 08400 368
186733 M 2019 08399 368
186734 M 2022 01111 430
186735 M 2022 02260 499
186736 M 2022 01717 463
186737 M 2016 03175 357
186738 M 2022 03639 663
186739 M 2022 02635 529
186740 M 2022 01941 475
186741 M 2022 01889 475
186742 M 2022 01888 474
186743 M 2022 02615 526
186744 M 2022 02931 557
186745 M 2022 02818 547
186746 M 2022 02634 529
186747 M 2022 02221 497
186748 M 2022 02932 558
186749 M 2022 02119 487
186750 M 2022 03182 607
186751 M 2022 03031 572
186752 M 2020 00090 373
186753 M 2019 08697 369
186754 M 2022 02630 527
186755 M 2022 00420 423
186756 M 2022 01720 464
186757 M 2022 01822 468
186758 M 2022 01722 464
186759 M 2022 01691 452
186760 M 2022 02012 479
186761 M 2022 01771 465
186762 M 2022 03209 617
186763 M 2022 01692 453
186764 M 2022 02177 489
186765 M 2022 02176 489
186766 M 2022 02359 512
186767 M 2022 01543 439
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186855 M 2022 02404 515
186856 M 2022 00692 425
186857 M 2022 01499 439
186858 M 2022 01686 452
186859 M 2022 03211 620
186860 M 2022 03270 631
186861 M 2022 03488 655
186862 M 2022 01839 471
186863 M 2022 02135 488
186864 M 2022 02530 523
186865 M 2022 02040 481
186866 M 2022 03414 652
186867 M 2022 03449 653
186868 M 2022 03020 572
186869 M 2022 03017 571
186870 M 2022 03019 571
186871 M 2022 03014 570
186872 M 2020 00305 374
186873 M 2022 03012 570
186874 M 2022 02665 530
186875 M 2022 02675 532
186876 M 2022 03911 675
186877 M 2022 01084 429
186878 M 2020 01216 376
186879 M 2022 01031 428
186880 M 2022 01033 428
186881 M 2022 01886 474
186882 M 2022 02848 551
186883 M 2022 02098 487
186884 M 2022 01826 470
186885 M 2022 01859 472
186886 M 2022 02097 486
186887 M 2022 02284 502
186888 M 2022 02181 490
186889 M 2022 02213 496
186890 M 2022 02205 493
186891 M 2022 02212 495
186892 M 2022 01857 471
186893 M 2022 01407 438
186894 M 2022 02666 531
186895 M 2022 01397 437
186896 M 2022 02637 529
186897 M 2022 00383 423

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186898 M 2022 03637 662
186899 M 2022 03128 580
186900 M 2022 03127 580
186901 M 2022 03655 663
186902 M 2022 03149 585
186903 M 2020 02404 379
186904 M 2022 02847 550
186905 M 2022 01089 429
186906 M 2022 01134 431
186907 M 2022 01200 432
186908 M 2022 01679 449
186909 M 2022 02081 482
186910 M 2022 02316 503
186911 M 2017 04395 357
186912 M 2020 02735 380
186913 M 2022 02680 532
186914 M 2022 03333 648
186915 M 2022 03332 648
186916 M 2022 02916 555
186917 M 2022 03086 577
186918 M 2022 01707 457
186919 M 2022 01715 461
186920 M 2022 01705 453
186921 M 2022 01706 455
186922 M 2022 01710 459
186923 M 2022 03150 586
186924 M 2022 02718 537
186925 M 2022 02239 498
186926 M 2022 00382 422
186927 M 2022 00931 428
186928 M 2022 01670 448
186929 M 2022 01800 466
186930 M 2022 01963 476
186931 M 2021 01087 387
186932 M 2021 02219 389
186933 M 2021 02372 391
186934 M 2021 06340 411
186935 M 2021 06628 412
186936 M 2021 08228 419
186937 M 2021 05501 410
186938 M 2021 07206 414
186939 M 2020 06881 386
186940 M 2022 02625 527

Nr. marcă Nr. depozit pag.
186941 M 2022 02606 525
186942 M 2022 02612 526
186943 M 2022 03313 647
186944 M 2022 00494 424
186945 M 2022 03233 623
186946 M 2022 02701 535
186947 M 2022 03352 649
186948 M 2021 09047 421
186949 M 2020 02811 381
186950 M 2022 03570 660
186951 M 2022 03306 647
186952 M 2022 02715 536
186953 M 2022 02711 536
186954 M 2022 02709 535
186955 M 2022 02031 481
186956 M 2021 05090 409
186957 M 2022 03484 654
186958 M 2022 02159 488
186959 M 2020 00009 373
186960 M 2020 02501 379
186961 M 2020 02789 380
186962 M 2022 03303 646
186963 M 2022 03852 673
186964 M 2022 03849 672
186965 M 2021 01670 387
186966 M 2021 02893 392
186967 M 2022 03542 659
186968 M 2021 03934 407
186969 M 2021 04381 408
186970 M 2021 04487 408
186971 M 2021 05123 410
186972 M 2022 02271 501
186973 M 2022 02293 502
186974 M 2022 02589 523
186975 M 2022 02674 531
186976 M 2022 02723 538
186977 M 2022 02740 539
186978 M 2022 02742 539
186979 M 2022 02902 554
186980 M 2022 02930 557
186981 M 2022 02933 558
186982 M 2022 02977 564
186983 M 2022 02983 565
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186984 M 2022 02991 566
186985 M 2022 03004 569
186986 M 2022 03043 574
186987 M 2022 03054 575
186988 M 2022 03058 575
186989 M 2022 03071 575
186990 M 2022 03075 576
186991 M 2022 03090 577
186992 M 2022 03098 578
186993 M 2022 03106 578
186994 M 2022 03123 580
186995 M 2022 03120 579
186996 M 2022 03136 582
186997 M 2022 03140 582
186998 M 2022 03142 583
186999 M 2022 03144 583
187000 M 2021 08704 420
187001 M 2022 03145 584
187002 M 2022 03146 584
187003 M 2022 03151 587
187004 M 2022 03153 591
187005 M 2022 01989 476
187006 M 2020 00485 375
187007 M 2022 00728 427
187008 M 2020 00342 374
187009 M 2021 08765 421
187010 M 2022 03335 649
187011 M 2022 01860 472
187012 M 2020 02947 382
187013 M 2022 03133 581
187014 M 2020 02252 378
187015 M 2022 01741 465
187016 M 2022 03791 664
187017 M 2020 01892 378
187018 M 2021 03103 393
187019 M 2020 01390 377
187020 M 2020 01392 377
187021 M 2022 03867 673
187022 M 2022 02216 496
187023 M 2022 03207 616
187024 M 2022 03793 669
187025 M 2020 03826 383
187026 M 2022 02770 540

Nr. marcă Nr. depozit pag.
187027 M 2020 02987 382
187028 M 2022 02968 559
187029 M 2021 02150 388
187030 M 2022 02756 540
187032 M 2022 03260 630
187033 M 2021 03806 395
187034 M 2021 03205 393
187035 M 2021 03038 393
187036 M 2021 03929 405
187037 M 2021 04617 409
187038 M 2021 06229 410
187039 M 2021 07695 415
187040 M 2021 07696 417
187041 M 2022 03167 605
187042 M 2022 03172 606
187043 M 2022 03196 614
187044 M 2022 03198 614
187045 M 2022 03199 616
187046 M 2022 03202 616
187047 M 2022 03226 621
187048 M 2022 03228 622
187049 M 2020 04212 383
187050 M 2022 03245 630
187051 M 2022 03263 631
187052 M 2022 03282 636
187053 M 2022 03284 637
187054 M 2022 03285 637
187055 M 2022 03744 663
187056 M 2022 03607 660
187057 M 2022 03541 657
187058 M 2022 01821 467
187059 M 2019 07069 363
187060 M 2019 07067 362
187061 M 2019 07066 361
187062 M 2019 07068 362
187063 M 2022 01650 448
187064 M 2020 02871 382
187065 M 2020 02609 380
187066 M 2020 01887 377
187067 M 2022 03493 655
187068 M 2016 01904 357
187069 M 2016 01905 357
187070 M 2022 02421 516

Nr. marcă Nr. depozit pag.
187071 M 2022 02422 518
187072 M 2022 02423 519
187073 M 2022 02424 521
187074 M 2022 02861 553
187075 M 2022 02859 553
187076 M 2022 00667 424
187077 M 2022 00673 425
187078 M 2022 02839 548
187079 M 2022 03824 672
187080 M 2022 02689 532
187081 M 2022 03440 653
187082 M 2022 02354 511
187083 M 2021 06799 412
187084 M 2021 07131 414
187085 M 2022 01119 431
187086 M 2020 04989 384
187087 M 2022 02656 530
187088 M 2022 02659 530
187089 M 2022 02621 527
187090 M 2022 02695 534
187091 M 2022 03608 661
187092 M 2022 02817 547
187093 M 2022 01286 435
187094 M 2022 02633 528
187095 M 2022 03901 674
187096 M 2020 06794 385
187097 M 2020 04546 384
187098 M 2022 03299 645
187099 M 2022 03305 646
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M 2022 03793 669
#nuepreatârziu M 2020 00009 373

101figurine M 2022 03118 578
1R AESTHETIC CLINIC M 2021 05090 409

99 VEHICLES M 2020 00095 373
a.m p.m coffee & more M 2022 02259 498
Academia #PeLegale M 2021 08704 420

ACADEMIA MEDITATIA
RESPIRATIA

MANDALA DEVENIRII
INTRU FIINTA M 2022 03182

607

adidana agricultura M 2022 03867 673
ADN COTNARI M 2022 03824 672
AERAT te bagă

la răcoare M 2022 03054
575

AFTERHUB by
MATEMANIE M 2022 02799

542

AGILE PEOPLE M 2022 02316 503
AGRONOMAT
DISTRIBUTION M 2022 03031

572

AlexaCreed M 2019 06744 360
ALMA HANDMADE M 2021 01670 387

AMDAC M 2022 02371 512
Andy Szekely M 2022 02202 491

ANIKA FRIED CHICKEN M 2022 00728 427
Anna Charisma

Carpathian Chalet M 2021 07131
414

Anne DANCE STUDIO M 2019 06965 361
Antofarm M 2020 00165 373

APIPLUS Preparat
apicol din Munții
Maramureșului

PRODUS ÎN ROMÂNIA M 2022 01424

438

ARAD PLAZA M 2019 07656 364
Arctic.Evoluăm
odată cu tine. M 2022 03209

617

ARGEȘ PRESS M 2022 03207 616
ARGUS CONTENT

MODERATION M 2022 01543
439

ARMSTRONG M 2022 03037 574
ART Chemicals

Advanced Research
& Technology M 2020 02735

380

asimetrix M 2020 02871 382
AST GROUP M 2022 02097 486

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ATELIER DE
SĂNĂTATE M 2022 03189

607

Átlátszó Erdély M 2022 02675 532
audiotribe audiobooks

în limba română M 2022 01089
429

AvLex Jus est
ars boni et aequi M 2022 02612

526

azmed M 2022 02253 498
B M 2021 06340 411

Bad HABITS M 2022 02334 509
B BRANDS FACTORY M 2020 01392 377

Be honest. 10H M 2022 03414 652
BELLISSIMA

DENTALCLINIC M 2022 01111
430

BELVITA BUNA
DISPOZIȚIE
ÎNCEPE AICI M 2022 02840

550

Benesio Ultra-Mag M 2020 02501 379
Best 4 Men Potent M 2022 01650 448

BEŢIŞORUL
PARFUMAT M 2019 08079

366

BETTER HAIR M 2022 02181 490
Be VIP M 2022 03127 580

BIOFORCE M 2020 00432 375
BIRSASTEANU

IMAGING SOLUTIONS M 2018 07128
358

Black Habit M 2022 03228 622
BLACK SOLAR M 2022 03305 646
Boromir COZO-

BUN DE DIMINEAŢĂ M 2022 03151
587

BRASTING SECURITY M 2022 03488 655
BREASLA

CARCIUMARILOR M 2020 06794
385

BTK Niche Beauty Bar M 2022 03639 663
Busuioacă de

Bohotin EUFORIA M 2022 02711
536

BUZARDS
REDEFINING VALUE M 2019 09154

372

CaffeTerra wild energy M 2021 07549 415
CALCOOL

creative agency M 2019 09102
372

CALIBRU 9 M 2022 01397 437
CANTEMIR M 2021 06229 410

CANTEMIR 14 M 2022 03542 659
Cardiopirin M 2021 03103 393
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CARDUL VERDE M 2019 07067 362
Carla's Dreams M 2022 01670 448

Carlsberg LUMA DRY-
HOPPED LAGER

CU TREI TIPURI DE
HAMEI PENTRU O

AROMĂ DESĂVÂRȘITĂ M 2022 03176

606

CAROLINA D M 2020 02609 380
Cărți, Dulciuri

și Flori EXPRES M 2022 00420
423

CASA CU SUFLET M 2022 03150 586
CASA ROTARESCU

CREATORI
DE CONTEXT M 2021 06628

412

Casa Ta IMOBILIARE M 2019 08294 367
CC OPTIC M 2022 02284 502
CERVUS

BARBERSHOP
ESTD. 2022 M 2022 02633

528

C G TECHLABS M 2022 03149 585
CHROMA M 2021 07206 414
CHROOT M 2022 02680 532

CIMITIRUL BĂRDINICI M 2022 02816 546
cincșor transilvania
case de oaspeți BY
KULTUR PROJECT M 2020 06881

386

CITRA-MAG
B6 EXPERT M 2022 03071

575

Clinica Albion Medical M 2022 03245 630
CLINICA Doctor Med M 2022 02404 515

CLINICA VOCEA
COPILARIEI M 2022 01692

453

Clubul de Tehnologie M 2022 00931 428
clujhub creativity.

innovation. community M 2020 01216
376

coffee beans M 2021 02150 388
COLESTIM DUO PLUS M 2022 03058 575

COLIN M 2020 05273 385
COLORBRANDS

Marketing.Brought
to life. M 2022 02630

527

COLUMBA UBI
CONCORDIA
IBI VICTORIA M 2022 02826

548

Compania 7 Music M 2022 03510 656
Compos+Plus M 2022 01800 466

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Cookstyle M 2022 00382 422
coppa coffee

& wine bar M 2019 08979
371

CORALA CONTRAST M 2022 00494 424
CORALA ”LEON

BĂNCILĂ” FĂLTICENI M 2019 06698
360

CRB Birsasteanu M 2018 07129 358
CREATOR M 2021 07696 417

Creme d'Or de la cora M 2021 02893 392
CUPA MINERUL M 2022 03397 651

Curs'n'cast M 2022 03284 637
CustomYour.Shoes M 2022 02098 487

Custrong M 2022 03155 592
DACIA. O

TREABĂ BUNĂ M 2022 02359
512

DACIA O
TREABĂ BUNĂ M 2022 02177

489

DACIA O
TREABĂ BUNĂ M 2022 02176

489

DANQONA M 2022 02593 524
DANUBIANA ADL2 M 2022 00667 424
DANUBIANA ADR4 M 2022 00673 425
DEConstruct A.G. M 2022 02983 565
DELOS MEDICA M 2019 06165 359
DEPOZIT SCULE
DEPOZITUL TĂU

ONLINE DE SCULE M 2019 08809

370

DEPOZITUL
de ACCESORII M 2022 01886

474

Deschide ochii M 2022 01710 459
DEVEDEREMAX M 2022 02625 527
DEVICE SPTMS M 2022 03020 572
Dibaciul Sibian M 2022 01033 428

DISCREET DEO PLUS M 2022 02591 524
DOBÂNDA VERDE M 2019 07068 362

DOM VISTA MEDICAL M 2022 02135 488
DONDO M 2022 02212 495

DOP MOTORSPORT M 2022 03541 657
DRY HOPPING M 2022 03177 607
eanclinic Full

Face Recovery M 2022 02817
547

Editura Creator M 2021 07695 415
Editura For You M 2022 03043 574
EDLE TROPFEN

IN NUSS M 2022 03212
621
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EFIX, BENZINA
CARE PROTEJEAZA

MOTORUL M 2022 02167

488

EGGO M 2022 03484 654
e-kebap M 2022 01963 476
ElectriX M 2022 03493 655

EMobDecor M 2022 01200 432
ENVIRON

reciclămîmpreună M 2022 03299
645

Esthetic Smile CENTRU
STOMATOLOGIC M 2022 02040

481

Eturia M 2022 01705 453
Eturia Design
Your Holiday M 2022 01707

457

EURESIS M 2016 01904 357
EUROSHOES

REAL LEATHER M 2019 08431
368

EVENTA TRAVEL M 2021 05501 410
ew excellwise M 2022 02606 525

EXCLUSIVE SPACE M 2022 03285 637
EXTRACTE

STANDARDIZATE
HERBAGETICA

DETRAVENOS AKUT
500 mg Diosmină

și Hesperidină
micronizate +

Extract premium
Castan-Sălbatic M 2022 02740

539

EXTRACTE
STANDARDIZATE
HERBAGETICA

MENSTROCALM
Formulă premium
9 extracte intense M 2022 02742

539

EYERIS M 2022 02600 524
Familia Lucan

PRODUSE DIN CARNE M 2022 02082
486

FARM SMART M 2022 02081 482
FAVORIT M 2020 01390 377

FC BOTOȘANI M 2022 03167 605
FCBT M 2022 03199 616
FCBT M 2022 03226 621

Fetească Neagră
EUFORIA M 2022 02715

536

fintechOS M 2022 02424 521

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

fintechOS
innovation studio M 2022 02423

519

fintechOS lighthouse M 2022 02422 518
fintechOS northstar M 2022 02421 516

Fionna Livrăm
bucurie cu o lenjerie! M 2022 01839

471

Fistic M 2022 03313 647
FitoLider

Viitorul sună Bio M 2022 01860
472

FLENERAL M 2022 02621 527
Fleurs de vin M 2022 03120 579
FLEXASSIST M 2020 00710 375
FLORELLA M 2022 03123 580

Florica Motoc DARE
YOUR BLOSSOM M 2022 02991

566

FOARTE BUNĂ
DIMINEAȚA

#matinalcusuflet
KISS FM M 2022 03270

631

FOTBAL CLUB AXI
BUCURESTI 2020 M 2020 04546

384

FUNDAȚIA
POȘTA ROMÂNĂ
Livrăm fapte bune M 2022 03136

582

Funktastika M 2022 01579 444
GALA cinema digiplex M 2022 02327 508
GÂNDEŞTE VERDE,
GÂNDEŞTE ROSAL M 2022 03106

578

GELATO OLI&CLAU M 2019 08400 368
Genius ACADEMY M 2020 02404 379

GENIUS NUTRITION
The best or

nothing! iDROPS M 2022 01134

431

GLASUL BUCOVINEI M 2016 01905 357
GM&Co Consulting
Coaching Mentoring M 2022 03098

578

GODEEA M 2022 02933 558
GOLDLINGOT -

In Gold We Trust M 2022 00041
421

GRAMMATIK
DRAMMATIK M 2022 03140

582

GRAMMATIK
DRAMMATIK

ambitchous be
more of a bitch than

the average bitch M 2022 03142

583
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GRAMMATIK
DRAMMATIK imp-

ish do naughty
things for fun M 2022 03144

583

GRAMMATIK
DRAMMATIK
NFI no f- idea M 2022 03145

584

GRAMMATIK
DRAMMATIK sexorcism
sleeping with someone
new to get over your ex M 2022 03146

584

GRAND cinema
digiplex M 2022 02328

508

ǵust de vară organic M 2019 08697 369
HAUTE COUTURE

L'ECLATANTE M 2022 02609
525

HEBS - Health
Enjoys Beauty Skin M 2022 02793

541

Holcim CretoMax M 2022 02659 530
Holcim RoadMax M 2022 02656 530

Hotel Roata M 2022 03852 673
HOUSE HUNTERS
Vânătorii De Case M 2022 01857

471

HUMECO UN PRODUS
CÂT O TEHNOLOGIE M 2020 02811

381

ICI D | SERVICES TLD
| DNS| WEB3 | NFT M 2022 03889

674

ICONIC THE
TRAVEL CLUB M 2021 02295

390

idbs INTERIOR DESIGN
BUSINESS SCHOOL M 2022 01821

467

IGZELYM M 2022 02119 487
Ilfov City Imobiliare

Intotdeauna
acolo pentru tine M 2022 02354

511

IN AFACERI M 2021 09047 421
INFINITE LOVE M 2021 03205 393

infoactual.ro M 2022 02930 557
INKASSO M 2022 03306 647
INOVA a+ M 2022 01941 475

Inovație în Educație M 2022 02718 537
Inspirations M 2021 04617 409

Inspiring Travel
Solutions M 2022 01286

435

Introspective... M 2022 02968 559
i-optik M 2022 02159 488

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

IRIGARDEN M 2022 01679 449
irina binder M 2022 03198 614
IVABROWS M 2022 02997 566

Izvorul Prinților
și al Prințeselor M 2022 03172

606

jolly M 2021 06799 412
Jolly JELLY LAND M 2022 02665 530
Jolly JUICE LAND M 2022 02666 531

K.A.Z. Flori
Fete și Băieți M 2022 01584

444

KARPAT M 2022 01698 453
KENOSIS M 2022 01691 452

KETCHAVIT M 2022 02861 553
kidino M 2021 02238 389

kidino.ro M 2021 02236 389
KLINO car center M 2022 01499 439

KRANTZ DOLCE ITALIA M 2019 08399 368
LAGMADOR M 2022 02695 534

LA MERINDE By
George&Florin M 2022 03332

648

LANCETTI M 2019 07671 365
LA OSPĂȚ M 2022 03133 581

LDS Life Dental Spa
Plombe Non-Toxice M 2021 04381

408

LEXACADEMY M 2022 00703 426
LIVERE M 2022 01989 476

l LATUYA M 2022 02813 542
Ludique M 2021 02372 391

LUMEA UNICORNILOR M 2022 02530 523
LUNA boutique fitness M 2020 00090 373

Maestro M 2022 02902 554
Make Life Magic M 2022 03791 664

Mărgineni M 2020 03826 383
MARIA CIOBANU M 2022 02674 531

MASTER BARBER M 2022 02271 501
MAX M 2022 01119 431

MAXIL M 2022 01859 472
MDM CAT SECURITY M 2022 02756 540

MH MAPAMOND
HOLIDAYS Explore.

Dream. Discover. M 2022 02848

551

MIRAMARVET M 2022 03608 661
MIRLEXO M 2022 02890 553

M Mineralport M 2022 02615 526
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Mona M 2020 01887 377

MONAMI Gin M 2020 02252 378
MONOTON M 2022 01826 470
MUZELE M 2019 08261 367

NARGAPO M 2022 02619 526
nativa.ro M 2022 02213 496

NATUROS M 2022 02029 479
Naty M 2020 01892 378

Nazzar Turkish
Restaurant M 2022 01722

464

neo Rich Purple M 2022 03086 577
Neurolingua M 2020 00305 374
NEW TALES M 2022 01888 474

NEW TALES WITH
FOOD AND FRIENDS M 2022 01889

475

NEXTTERM M 2022 01771 465
Noble Residence M 2020 02947 382

NOVA TOP M 2020 02987 382
NP NORTH POINT M 2022 02012 479

NUT MASTER M 2022 01084 429
NVM M 2022 03004 569

one UNIRII M 2022 02977 564
OPEX INTEGRATED

SERVICES M 2022 01713
461

ORCHESTRA'S
CONDUCTOR

democratic competition M 2022 02589

523

O-STUDIO M 2020 04212 383
PAPER FILTER M 2022 02818 547

PAPER LOC M 2022 02931 557
PAPER LOC M 2022 02932 558

PARTS FOR ALL
TOTUL PENTRU

PARCUL TĂU AUTO M 2022 01545

440

PEREJA M 2021 08765 421
PEST STOP M 2022 00826 427

PIASTUN M 2022 03090 577
Piatra Decorativa Basel M 2022 02031 481

PIC-POC M 2022 01720 464
PIZZASIA M 2022 02278 501

PLUS-AUTO trade M 2022 03449 653
PMA MEDICAL

AD OMNES M 2022 03085
577

POKKO M 2021 08228 419

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PREOȚIA LUMINII M 2022 03263 631
PRESTIGE SALON M 2022 03075 576

PRO DOMUS M 2019 05589 359
PROGRAM VERDE M 2019 07069 363

PROMENADA
RESIDENCE M 2021 04487

408

Pui de DRAG M 2022 03607 660
Q.Oxanique M 2022 03744 663

R&D BIOMAR M 2022 02847 550
Radio Eco Natura M 2022 03637 662

RALUCA MIHĂLCEANU M 2022 03134 581
RAMPA DE LANSARE M 2022 03333 648

RAPSTALGIA M 2022 03196 614
RĂSĂRITĂ M 2022 03282 636

REALITY ENGINE M 2022 00692 425
RECORD M 2021 05123 410

RED CONS M 2022 02839 548
REFLECTION VISION M 2020 00342 374

Rinna Kanore M 2022 01717 463
Romania FOR gold M 2022 02698 534

Românii sunt Norocoși M 2022 01629 445
Salina Himalaya M 2022 02701 535

Sănătate Din Almăj M 2019 07247 363
SanoNatur M 2022 02260 499

Sanvero Imunoguard
Contribuie la

funcționarea normală
a sistemului imunitar M 2022 03260

630

SAVORMANGER M 2022 02634 529
SCAN & SEE

Beyond infinity M 2022 03153
591

Scrisori pentru
Moş Crăciun M 2019 07978

365

Sdx Market M 2021 07239 414
Seviș DIN

MĂRGINIMEA SIBIULUI M 2020 04989
384

SFATURI VERZI M 2019 07066 361
Sibianul iscusit M 2022 01031 428

Signature by Eturia M 2022 01715 461
SIMPLU ȘI BUN.

DIN PLANTE inedit M 2021 03934
407

SKINDERMA M 2022 01741 465
SKINTESENCE M 2022 02792 541
SOFISKINATE M 2022 02791 541
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SOLAR EDUCATION
ACADEMY M 2022 02239

498

SPKIOSK M 2022 03014 570
SPORTNICI M 2022 02689 532

SPPAY M 2022 03012 570
SPRINT

PERFORMANCE M 2019 08125
366

SPS SMART
PROJECT SOLUTIONS M 2022 02293

502

SPSWITCH M 2022 03017 571
SPTICKET M 2022 03019 571

S RESIDENCE M 2021 01087 387
Strade M 2022 02635 529

STREAMLINE
AUTOMATION M 2019 06745

360

SULTAFORT M 2022 02859 553
SUPERTIM M 2022 03440 653

SURF MISSION M 2017 04395 357
SWISS ARABIAN M 2022 00383 423

SyaMAG M 2022 03211 620
Tămâioasă

Românească EUFORIA M 2022 02709
535

TARMAK PROTECTION M 2022 03491 655
TEILOR M 2022 03303 646

telemedica by htss. M 2022 01992 477
THE MONKEYZ M 2019 08629 369
THE REVIVAL

VINTAGE FEST M 2022 02216
496

Think HEALTH M 2022 02390 514
THOR M 2022 03202 616

TimeOut Band M 2016 03175 357
Together for

excellent journeys M 2022 01706
455

Topi Toy M 2021 03038 393
TOTTI CAFFE M 2022 01822 468

TOTTI CAFFE VIVID M 2022 02205 493
TRANSILVANIA

FASHION MODEL
MANAGEMENT M 2020 00485

375

transtelex M 2022 01407 438
TRENDING Society M 2022 02637 529
TRUE COLOURS M 2022 02221 497

tuyo M 2021 03929 405

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

UNART UNIUNEA
NAȚIONALĂ A
ARTIȘTILOR

DIN ROMÂNIA M 2022 03570

660

V + VITAPLUS medical M 2022 03911 675
Vanotek M 2019 08725 370

VENACTIV M 2022 01686 452
VENTOO M 2022 03233 623

VIA M 2022 03128 580
VIKING PRUSZYNSKI M 2021 03806 395
VILELE SUPER SKI M 2022 03849 672

VITRA AUTOMOTIVE M 2022 03352 649
VUSE BERRY

WATERMELON M 2022 02908
554

VUSE CREAMY
TOBACCO M 2022 02912

554

VUSE GRAPE ICE M 2022 02922 556
VUSE MANGO ICE M 2022 02919 555

VUSE
PEPPERMINT ICE M 2022 02916

555

VUSE
WATERMELON ICE M 2022 02923

556

WASH SHOES M 2022 02723 538
WATCHES OF

SWITZERLAND
SINCE 1924 M 2022 02492

522

Woolicious M 2022 01820 466
WTF WAY TOO FAR

ROCK FESTIVAL M 2021 02219
389

ZBURGER M 2022 03335 649
ZEN CLINIC M 2022 03655 663

ZEREN M 2022 02770 540
ZMS Zilele

Medicale Sibiene M 2019 09101
371

ZNAQ M 2020 02789 380
”LA PYKY” BUSCAT M 2022 03901 674



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2022
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

708

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

99 VEHICLES MEDIA SRL M 2020 00095 373
A.G. RADIO HOLDING M 2022 03791 664
A.G. RADIO HOLDING SRL M 2022 03270 631
ACCES AUTO TRADING SRL M 2022 00667 424
ACCES AUTO TRADING SRL M 2022 00673 425
AC HELCOR SRL M 2022 03058 575
ADAMAR FRUITS SRL M 2022 02097 486
ADSERV S.R.L. M 2022 02260 499
AGRII ROMANIA SRL M 2022 03090 577
AGROLAND CONSULT SRL M 2022 02081 482
AGRONOMAT DISTRIBUTION SRL M 2022 03031 572
ALBION MEDICAL SRL M 2022 03245 630
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02619 526
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02890 553
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02593 524
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02621 527
ALKALOID AD SKOPJE M 2022 02695 534
ALMA HANDMADE SRL M 2021 01670 387
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL M 2022 02791 541
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL M 2022 02792 541
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL M 2022 02793 541
ANTIBIOTICE SA M 2022 01941 475
ANTOFARM SRL M 2020 00165 373
ANTON NICULAE M 2019 08125 366
ARCTIC S.A. M 2022 03209 617
ARGESUL LIBER S.A. M 2022 03207 616
ASISOFT SRL M 2022 03306 647
ASOCIATIA ADFABER M 2022 00931 428
ASOCIATIA ATLATSZO ERDELY EGYESULET M 2022 02675 532
ASOCIAŢIA BREASLA CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI M 2020 06794 385
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HC MARAMUREȘ M 2022 03397 651
ASOCIAȚIA CORALĂ ”CRAI NOU” - FĂLTICENI M 2019 06698 360
ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST M 2022 00494 424
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMANTIC ART M 2022 03333 648
ASOCIATIA ENVIRON M 2022 03299 645
ASOCIATIA FOTBAL CLUB BOTOSANI M 2022 03167 605
ASOCIATIA FOTBAL CLUB BOTOSANI M 2022 03226 621
ASOCIATIA FOTBAL CLUB BOTOȘANI M 2022 03199 616
ASOCIATIA GEROS M 2022 02589 523
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ AXI SPORT TINERET M 2020 04546 384
ASOCIATIA UNIUNEA NAȚIONALĂ A ARTIȘTILOR DIN ROMÂNIA - UNART M 2022 03570 660
ATELIER RALUCA MIHĂLCEANU SRL M 2022 03134 581
ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC SRL M 2022 02316 503
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AUCHAN ROMANIA S.A. M 2020 00009 373
AUTOMOBILE DACIA S.A M 2022 02177 489
AUTOMOBILE DACIA S.A M 2022 02176 489
AUTOMOBILE DACIA S.A. M 2022 02359 512
AZOLACT SRL M 2022 03607 660
BACAIN IULIAN M 2022 02625 527
BADEA CĂTĂLIN M 2020 05273 385
BAD HABITS COMMUNICATION SRL M 2022 02334 509
Barascu Bogdan Florian M 2020 00342 374
BERDACOVICI BOGDAN NICU M 2022 02259 498
BEST SRL M 2022 02029 479
BETTERLIVING S.R.L. M 2022 02181 490
BINDER IRINA-LILIANA M 2022 03198 614
BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL M 2022 03305 646
BIO LIDER TRADING SRL M 2022 01860 472
BIO-MAR R&D SRL M 2022 02847 550
BIRSAN FLORENTINA-LAVINIA M 2022 03075 576
BIRSASTEANU IMAGING SOLUTIONS SRL M 2018 07128 358
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS SUCURSALA BUCURESTI M 2019 07069 363
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS SUCURSALA BUCURESTI M 2019 07067 362
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS SUCURSALA BUCURESTI M 2019 07066 361
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS SUCURSALA BUCURESTI M 2019 07068 362
BRANDBOX SRL M 2022 00826 427
BRASTING SECURITY SRL M 2022 03488 655
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2022 02221 497
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 02931 557
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 02818 547
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 02932 558
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2022 03086 577
BURETTE-NEGREA CYRIL YVES PIERRE M 2022 01698 453
CARETTA SRL M 2022 03155 592
CARLSBERG A/S M 2022 03177 607
CARLSBERG A/S M 2022 03176 606
CASA CU SUFLET S.R.L. M 2022 03150 586
CASA DE VINURI COTNARI SA M 2022 02715 536
CASA DE VINURI COTNARI SA M 2022 02711 536
CASA DE VINURI COTNARI SA M 2022 02709 535
CASA DIN VIE TURISM SRL M 2022 03120 579
CĂTĂLINA-FRANCESCA AXENTI M 2022 03037 574
CATANOIU ADRIAN M 2020 03826 383
CAUTIS MARIUS LAURENTIU M 2021 02150 388
CENTRUL DE LIMBA GERMANA FOKUS SRL M 2020 00305 374
CENTRUL DE RADIOIMAGISTICA DR. BIRSASTEANU SRL M 2018 07129 358
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CERVUS NIGAMI S.R.L. M 2022 02633 528
CG TECH LABS SRL M 2022 03149 585
CHIMISLIU BOGDAN-STEFANEL M 2020 00432 375
CHIRINCIUC ION M 2019 08725 370
CHROOT NETWORK M 2022 02680 532
CÎMPEANU FLORIN-CRISTIAN
ZĂRAFU MIHAI M 2022 01963

476

CINEPLEXX ROMANIA SRL M 2022 02328 508
CINEPLEXX ROMANIA SRL M 2022 02327 508
CLINICA BELLISSIMA SRL M 2022 01111 430
CLINICA VOCEA COPILĂRIEI S.R.L. M 2022 01692 453
COLOR BRANDS SRL M 2022 02630 527
COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. M 2022 03136 582
COMPLEX SAVOY SA M 2021 01087 387
COMUNITATEA EMAGICIENILOR SRL M 2022 03284 637
COOL SHOP SRL M 2022 00382 422
CORNELIU BENȚE M 2022 00703 426
COSMETIC PLANT PRODCOM SRL M 2022 03123 580
COSTIN OCTAVIAN M 2022 02253 498
COTNARI S.A. M 2022 03824 672
CRISCOR OPTIC S.R.L. M 2022 02284 502
CUSTOMYOUR SHOES 3D S.R.L M 2022 02098 487
D&C OPTIK S.R.L. M 2022 02159 488
DĂNILĂ IULIAN-NINEL M 2022 02216 496
DAPO GENIUS SRL M 2020 02404 379
DASCALU CRISTIAN M 2020 01216 376
DECONSTRUCT AG S.R.L. M 2022 02983 565
DIEMECI SRL M 2022 03285 637
DIETMED - PRODUTOS DIETETICOS E MEDICINAIS, S.A. M 2022 01686 452
DIVA MONALISA S.R.L. M 2022 03901 674
DMZ MEDICAL SRL M 2022 02404 515
DODOI STELIAN-ION M 2022 02271 501
DOLĂNESCU IONUȚ M 2022 02674 531
DOLCE ITALIA IMPEX SRL M 2019 08400 368
DOLCE ITALIA IMPEX SRL M 2019 08399 368
DOM VISTA MEDICAL S.R.L. M 2022 02135 488
DOSAPACK SRL M 2020 02789 380
DRISIS IULIA-MARIA M 2022 02606 525
DUMITRU GEORGIAN ALEXANDRU M 2022 00728 427
DXV DIVISION SRL M 2022 02723 538
EAN CLINIC S.R.L. M 2022 02817 547
EDITURA CREATOR SRL M 2021 07695 415
EDITURA CREATOR SRL M 2021 07696 417
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EDU APPS S.R.L. M 2022 02718 537
ELECTRICS SHOP & BATTERY S.R.L. M 2022 03493 655
EMI SAN FOOD S.R.L. M 2022 02278 501
EMOB DECOR SELECT SRL M 2022 01200 432
EMPIRE MUSIC MANAGEMENT SRL M 2022 01670 448
ETURIA S.R.L M 2022 01707 457
ETURIA S.R.L. M 2022 01715 461
ETURIA S.R.L. M 2022 01705 453
ETURIA S.R.L. M 2022 01706 455
ETURIA S.R.L. M 2022 01710 459
EYERIS ENGINEERING SRL M 2022 02600 524
FAMILIA LUCAN SRL M 2022 02082 486
FANARAGIU ANDREEA CARMEN M 2022 02354 511
FECHETE ELENA M 2022 03182 607
FHSS SERIES SRL M 2022 03313 647
FINTECH OS S.R.L. M 2022 02421 516
FINTECH OS S.R.L. M 2022 02422 518
FINTECH OS S.R.L. M 2022 02423 519
FINTECH OS S.R.L. M 2022 02424 521
FLOREA ALEXANDRU-MARIAN M 2021 06229 410
FLORESCU ANCA M 2022 01839 471
FLORESCU MIHAIL IONUȚ M 2022 02634 529
FOUR MER PHARMA SRL M 2022 01650 448
FUNDATIA ANDREI MURESANU M 2022 02371 512
FUNDATIA VODAFONE ROMANIA M 2019 07978 365
GAEN COLLEGIUM SRL M 2019 09101 371
GAEN COLLEGIUM SRL M 2019 09102 372
GHITA SILVIU-BOGDAN M 2022 03541 657
GLAMNODE SRL M 2021 03205 393
GLOBAL PET TRADE S.R.L. M 2022 02212 495
GLOBAL RECORDS SRL M 2022 03196 614
GREEN NET S.A. M 2022 03639 663
GRIGORAS MIHAI M 2019 08629 369
GROSU VICTOR M 2022 01821 467
GUŞOI -VALERIU IOAN M 2022 01579 444
GUST DE VARA SRL M 2019 08697 369
HARNAGEA PAULA - RALUCA M 2021 05090 409
HERBAGETICA SRL M 2022 02740 539
HERBAGETICA SRL M 2022 02742 539
HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE S.R.L. M 2022 01992 477
HIRSH IMOBILIARE SRL M 2022 01857 471
HOLCIM AG M 2022 02656 530
HOLCIM AG M 2022 02659 530
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ILUȚA LIANA - ADELINA M 2022 02040 481
INSTITUTUL CULTURAL ROMAN M 2016 01904 357
INSTITUTUL CULTURAL ROMAN M 2016 01905 357
Institutul Național de Cercetare-Dezvolatre în Informatică - ICI Bucureşti M 2022 03889 674
INTEGRA MEDICAL SERVICES SRL M 2021 04381 408
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC M 2022 02840 550
IOAN MATEI MIKO M 2020 00485 375
IPERCOMP EXIM SRL M 2022 01886 474
IRIGARDEN SRL M 2022 01679 449
ISACHE CRISTIAN IONUT- M 2022 03228 622
IULIA PANȚURU M 2021 06340 411
JANOS ANDRAS PUSZTAY M 2022 01407 438
JOLLYCONTOR IMPEX SRL M 2021 06799 412
KAZ PRO CREATIVE S.R.L. M 2022 01584 444
KBK TOPHAUSE SRL M 2020 02947 382
KLINO CENTER SRL M 2022 01499 439
KULTUR PROJECT SRL M 2020 06881 386
LA MIRCEA MĂCELARU SRL M 2022 01031 428
LA MIRCEA MĂCELARU SRL M 2022 01033 428
LATINO MAXI SRL M 2022 02665 530
LATINO MAXI SRL M 2022 02666 531
LBB CREATIVE SRL M 2020 02609 380
LBB CREATIVE SRL M 2020 02871 382
LDP CONSULTING & DISTRIBUTION SRL M 2022 01629 445
LUDWIG SCHOKOLADE GMBH & CO. KG M 2022 03212 621
LUMIERE BEAUTY SERVICES S.R.L. M 2022 02997 566
MACROMEX SRL M 2022 02698 534
MAG AUTOMOTIVE PRO DISCOUNT S.R.L. M 2022 03233 623
MAGNIFICA COLLECTION S.R.L. M 2021 03929 405
MANDREA GABRIELA M 2022 03098 578
MANOLACHE SORIN-LUCIAN M 2022 03637 662
MAPPIN & WEBB LIMITED M 2022 02492 522
MARCHESA INVEST SA M 2022 00041 421
MARGARIT ELENA-NARCISA M 2022 02293 502
MARIAN IOANA-ANNEMARIE M 2019 06965 361
MARINA & SANTIS SRL M 2022 02848 551
MARMOLUX SRL M 2022 02816 546
MATEI EUGENIA MARIANA M 2022 01717 463
MATEMANIE SRL M 2022 02799 542
MIKONIST CONCEPT SRL M 2021 08765 421
MINERALPORT S.R.L. M 2022 02615 526
MINIPROD S.R.L. M 2022 02902 554
MIRAMARVET DISTRIBUTION SRL M 2022 03608 661
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MONORANU MIRUNA ALEXANDRA- OANA-
MONORANU ALEXANDRU PAUL- M 2022 01826

470

MORE THAN FOOD SRL M 2020 00090 373
MOTOC FLORICA M 2022 02991 566
MUNTEANU IULIAN VIRGIL M 2022 02930 557
MUSETTE EXIM SRL M 2022 03793 669
MYLAN IRELAND LIMITED M 2022 02119 487
NATURALIS M 2022 03071 575
NATURALIS SRL M 2020 02501 379
NATURE COLOURS SRL M 2021 04617 409
NAVLAU AUREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA M 2019 08431 368
NEMO EPG SRL M 2022 01089 429
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02908 554
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02919 555
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02923 556
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02922 556
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02912 554
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED M 2022 02916 555
NORTH POINT DEVELOPMENT S.R.L. M 2022 02012 479
NOVEL BRANDS LIMITED M 2022 00692 425
NTL-TPB PRODUCT S.R.L. M 2020 02987 382
NVM PREMIUM ONLINE SRL M 2022 03004 569
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2022 02977 564
ORTO OXACELL SRL M 2022 03744 663
PARBRIZE 4YOU SRL M 2022 03352 649
PARTS FOR ALL S.R.L. M 2022 01545 440
PASARICA CRISTIAN M 2022 01989 476
PEAK 10H VOGUE SRL M 2022 03414 652
PEPTAN CRISTINA-ELENA M 2019 08979 371
PETRUT VERONICA
URS GAVRILA M 2021 02219

389

PLUS AUTO COM SRL M 2022 03449 653
POCROPIVNÎI OLGA M 2020 04212 383
POINT PUBLIC AFFAIRS SRL M 2022 02390 514
PRIGOANĂ SILVIU VASILE M 2022 03106 578
Prime Kapital Development SRL M 2020 00710 375
PRUTUL SA M 2022 03282 636
PZS INVEST SRL M 2021 08228 419
RADUCANU ALEXANDRU M 2022 03263 631
RAIO TRAVEL & EVENTS SRL
SCA RADULESCU, ILIESCU,MARAVELA SI ASOCIATII M 2021 05501

410

RALMIDA COM SRL M 2022 03118 578
RED CONS SRL M 2022 02839 548
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RGG INTERNET TECH SRL M 2022 01543 439
ROMANIA HYPERMARCHE SA M 2021 02893 392
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL M 2022 02167 488
ROPHARMA S.A. M 2021 03103 393
ROȘCA EMIL M 2022 03140 582
ROȘCA EMIL M 2022 03142 583
ROȘCA EMIL M 2022 03144 583
ROȘCA EMIL M 2022 03145 584
ROȘCA EMIL M 2022 03146 584
ROTĂRESCU SILVIU M 2021 06628 412
ROTARU ALEXANDRA NICOLETA M 2019 06744 360
RUS MARCELA-ROXANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA M 2019 07247 363
RUSU-MACABINSKI IRINA M 2022 02968 559
RUXANDRA-ELENA GHEORGHE M 2021 02372 391
S.C. AS BOOTCAMP TRAINING S.R.L M 2022 02202 491
S.C. ATLANTIC TRAVELS S.R.L M 2020 04989 384
S.C. CAFFETERRA 2GO SRL M 2021 07549 415
S.C. LAGUNA ALBASTRA S.R.L. M 2019 07671 365
S.C. STUDIO MUZELE S.R.L. M 2019 08261 367
S.C. TEILOR S.R.L. M 2022 03303 646
S.C. ULTIMATE LEADERSHIP S.R.L. M 2019 08294 367
S.C ADIDANA S.R.L. M 2022 03867 673
S.C ART Chemicals S.R.L M 2020 02735 380
SABĂU IOAN M 2022 01424 438
SAHPROD METEOR SRL M 2022 02861 553
SAHPROD METEOR SRL M 2022 02859 553
SALTMED THERAPY S.R.L. M 2022 02701 535
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2022 03260 630
SC ANNA BM SRL M 2021 07131 414
SC BZ CONSULTING SRL M 2019 08809 370
SC COMPOST PLUS SRL M 2022 01800 466
SC CONSILIO SERVICII CONTABILE SRL M 2019 06745 360
SC COSTHEVA SRL M 2021 07206 414
SC DELOS IMPEX 96 SRL M 2019 06165 359
SC DR. OETKER ROMANIA SRL M 2021 03934 407
SC DREAMTECH SRL M 2016 03175 357
SC GENIUS NUTRITION SRL M 2022 01134 431
SC H2O SPORT EVENTS SRL M 2017 04395 357
SC ICONIC TRAVEL SRL M 2021 02295 390
SC INSTAL-DAC SRL M 2022 01771 465
SC MAX SRL M 2022 01119 431
SC MDM CAT SECURITY SRL M 2022 02756 540
SC N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENTS SA M 2022 03542 659
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SC NEURO IMPEX SRL M 2019 05589 359
SC OPEX INTEGRATED SERVICES SRL M 2022 01713 461
SC ROMCHIM SRL M 2022 01859 472
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 04487 408
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 01892 378
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 01390 377
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 01392 377
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2022 03172 606
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2020 01887 377
SC SIMBA.CO IMPORT SRL M 2020 02252 378
SC SOUNDFI FREQUENCY SRL M 2022 03510 656
SC STONE DECO STYLE M 2022 02031 481
SC TIAGO NATURAL JUICE SRL M 2022 02530 523
SC TOPI TOY DREAMS SRL M 2021 03038 393
SC TRENDING SOCIETY SRL M 2022 02637 529
SC VIKINGPROFIL SRL M 2021 03806 395
SC YOGGI BENUT SRL M 2019 08079 366
SDX CONCEPT SRL M 2021 07239 414
SEEDS OF KENOSIS DESIGN S.R.L. M 2022 01691 452
SENIOR TEX SRL M 2022 03484 654
SHARDA CROPCHEM ESPANA S.L. M 2021 05123 410
SHIRLEY MAY INTERNATIONAL FZE M 2022 00383 423
SKINDERMA 2014 SRL M 2022 01741 465
SMART FOOD CASIDA S.R.L. M 2022 03332 648
SMARTPAY SOFTWARE S.R.L. M 2022 03014 570
SMARTPAY SOFTWARE S.R.L. M 2022 03012 570
SMARTPAY SOFTWARE SRL M 2022 03020 572
SMARTPAY SOFTWARE SRL M 2022 03017 571
SMARTPAY SOFTWARE SRL M 2022 03019 571
SNACK-TRADE SRL M 2022 01084 429
SOCEANU CAMELIA-MANUELA M 2022 03043 574
SOCIETATEA BOROMIR IND SRL M 2022 03151 587
SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ POLI-MED APACA M 2022 03085 577
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2022 03189 607
SOLAR EDUCATION ACADEMY S.R.L. M 2022 02239 498
SOLUTII COMPLETE IN AFACERI S.R.L. M 2021 09047 421
SPORTNIC TEAM SRL M 2022 02689 532
STAIMS COM SRL M 2022 03852 673
STAIMS COM SRL M 2022 03849 672
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. M 2022 02635 529
STRAUSS ROMANIA SRL M 2022 01822 468
STRAUSS ROMANIA SRL M 2022 02205 493
SUFRO COMPANY SRL M 2022 01722 464
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SWISS QUALITY S.R.L. M 2022 02813 542
SYA ONLINE SHOP SRL M 2022 03211 620
TARMAK PROTECTION SRL M 2022 03491 655
TBN FOOD SRL M 2022 03133 581
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2022 02591 524
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2022 02609 525
THOR IT SRL M 2022 03202 616
TIMAC AGRO INTERNATIONAL M 2022 03440 653
TODAY ADVERTISING SRL M 2022 03153 591
TOPAERO S.R.L. M 2022 03054 575
TOP RANGE M 2022 01397 437
TOPSEM CRIS SRL M 2020 02811 381
TRAVELHUBX S.R.L. M 2022 01286 435
UDRISTE ANA-MARIA M 2021 08704 420
UNGUR ANDREEA-ROXANA M 2022 02933 558
UNGURAŞ ION-CRISTIAN M 2022 02213 496
UNIUNEA FEDERAȚIILOR COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA M 2022 02826 548
URECHE CORNELIA M 2019 09154 372
URETU CAMELIA IOANA M 2022 00420 423
VASILESCU ANDREI-AUREL M 2022 02612 526
VASTINT ROMANIA SRL M 2022 01889 475
VASTINT ROMANIA SRL M 2022 01888 474
VIA RENT A CAR GROUP MOBILITY SERVICES SRL M 2022 03128 580
VIA RENT A CAR GROUP MOBILITY SERVICES SRL M 2022 03127 580
VIRNA ALEXANDRU IONUT M 2021 02236 389
VIRNA ALEXANDRU IONUT M 2021 02238 389
VITAPLUS MEDCLIN SRL M 2022 03911 675
Wallberg Properties SRL M 2019 07656 364
WOOLICIOUS SRL M 2022 01820 466
ZAREA SA M 2022 01720 464
ZBIRWEEK SRL M 2022 03335 649
ZEN CLINICS SRL M 2022 03655 663
ZEREN SOFTWARE SRL M 2022 02770 540
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- (540) (210) (511) -
1 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,

30, 31, 32, 33
499

1 M 2020 00432 186837 1, 5 375
1 M 2022 02847 186904 1, 3, 5, 33, 35 550
1 M 2022 01134 186906 1, 5, 30 431
1 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

1 M 2022 01800 186929 1, 35 466
1 M 2021 07206 186938 1, 2, 35 414
1 M 2020 02811 186949 1, 5, 44 381
1 M 2022 03090 186991 1, 5 577
1 M 2022 03867 187021 1, 4, 31,

35, 39
673

1 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,
35, 37, 40

382

1 M 2021 03806 187033 1, 6, 19 395
1 M 2022 03440 187081 1 653
1 M 2022 02656 187087 1 530
1 M 2022 02659 187088 1 530
2 M 2019 08125 186808 2, 3, 7 366
2 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

2 M 2021 07206 186938 1, 2, 35 414
3 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,

30, 31, 32, 33
499

3 M 2022 03639 186738 3, 16, 35 663
3 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,

31, 32, 33
363

3 M 2022 02609 186798 3 525
3 M 2019 08125 186808 2, 3, 7 366
3 M 2022 02791 186822 3, 35 541
3 M 2022 02792 186823 3 541
3 M 2022 02793 186824 3 541
3 M 2022 01686 186858 3, 5 452
3 M 2022 02181 186888 3, 35 490
3 M 2022 02212 186891 3, 5 495
3 M 2022 00383 186897 3 423
3 M 2022 02847 186904 1, 3, 5, 33, 35 550
3 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

3 M 2022 02271 186972 3, 25, 35, 44 501
3 M 2022 02723 186976 3, 7, 21,

37, 40
538

3 M 2022 03123 186994 3 580
3 M 2022 03140 186997 3 582
3 M 2022 03142 186998 3 583
3 M 2022 03144 186999 3 583
3 M 2022 03145 187001 3 584
3 M 2022 03146 187002 3 584

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2022 01989 187005 3, 4, 5, 31, 35 476
3 M 2021 08765 187009 3, 35 421
3 M 2020 03826 187025 3, 32, 33,

35, 39
383

3 M 2021 03205 187034 3, 35 393
3 M 2021 04617 187037 3, 21, 26 409
3 M 2022 01650 187063 3, 5 448
4 M 2022 02167 186853 4, 35 488
4 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

4 M 2022 01989 187005 3, 4, 5, 31, 35 476
4 M 2022 03867 187021 1, 4, 31,

35, 39
673

5 M 2019 06165 186730 5 359
5 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,

30, 31, 32, 33
499

5 M 2022 02119 186749 5 487
5 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,

31, 32, 33
363

5 M 2022 00826 186777 5, 9, 21, 35 427
5 M 2022 02591 186797 5 524
5 M 2022 01424 186816 5, 30, 31 438
5 M 2022 02619 186831 5 526
5 M 2022 02890 186832 5 553
5 M 2022 02593 186833 5 524
5 M 2020 00432 186837 1, 5 375
5 M 2020 00165 186847 5 373
5 M 2022 01686 186858 3, 5 452
5 M 2022 01859 186885 5 472
5 M 2022 02212 186891 3, 5 495
5 M 2022 02847 186904 1, 3, 5, 33, 35 550
5 M 2022 01134 186906 1, 5, 30 431
5 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

5 M 2022 02625 186940 5 527
5 M 2020 02811 186949 1, 5, 44 381
5 M 2020 02501 186960 5, 16, 35,

41, 42, 44
379

5 M 2021 05123 186971 5 410
5 M 2022 02740 186977 5, 35 539
5 M 2022 02742 186978 5, 35 539
5 M 2022 03058 186988 5, 35 575
5 M 2022 03071 186989 5, 35, 42, 44 575
5 M 2022 03090 186991 1, 5 577
5 M 2022 01989 187005 3, 4, 5, 31, 35 476
5 M 2022 01860 187011 5, 35 472
5 M 2021 03103 187018 5 393
5 M 2022 03260 187032 5, 35 630
5 M 2022 01650 187063 3, 5 448
5 M 2022 02621 187089 5 527
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5 M 2022 02695 187090 5 534
6 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,

35, 37, 40, 42
592

6 M 2022 02371 186821 6, 7, 9,
12, 35, 42

512

6 M 2022 03233 186945 6, 9, 12,
17, 24, 35

623

6 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,
14, 16, 17,
20, 21, 28

374

6 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,
20, 21, 24,
25, 26, 27

669

6 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,
35, 37, 40

382

6 M 2021 03806 187033 1, 6, 19 395
7 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
468

7 M 2022 03209 186762 7, 8, 9,
11, 35, 37

617

7 M 2019 08125 186808 2, 3, 7 366
7 M 2022 02371 186821 6, 7, 9,

12, 35, 42
512

7 M 2022 01499 186857 7, 37 439
7 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
493

7 M 2021 07239 185125 7, 8, 11,
15, 18

414

7 M 2022 03484 186957 7, 35 654
7 M 2022 02723 186976 3, 7, 21,

37, 40
538

7 M 2022 03106 186993 7, 37, 40 578
7 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,

14, 16, 17,
20, 21, 28

374

8 M 2022 03209 186762 7, 8, 9,
11, 35, 37

617

8 M 2021 07239 185125 7, 8, 11,
15, 18

414

9 M 2022 01992 186728 9, 35, 42 477
9 M 2022 03209 186762 7, 8, 9,

11, 35, 37
617

9 M 2022 01543 186767 9, 35, 42 439
9 M 2022 00826 186777 5, 9, 21, 35 427
9 M 2022 01629 186810 9, 16, 38, 41 445
9 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,

35, 37, 40, 42
592

9 M 2022 02371 186821 6, 7, 9,
12, 35, 42

512

9 M 2022 02813 186830 9, 35 542
9 M 2022 00692 186856 9, 35, 42 425

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

631

9 M 2022 03020 186868 9, 42, 45 572
9 M 2022 03017 186869 9, 42, 45 571
9 M 2022 03019 186870 9, 42, 45 571
9 M 2022 03014 186871 9, 42, 45 570
9 M 2020 00305 186872 9 374
9 M 2022 03012 186873 9, 42, 45 570
9 M 2022 02098 186883 9, 25, 35,

40, 42
487

9 M 2022 01089 186905 9, 16, 35,
38, 41, 42

429

9 M 2022 01707 186918 9, 35, 41, 42 457
9 M 2022 01715 186919 9, 35, 39,

41, 42, 43
461

9 M 2022 01705 186920 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

9 M 2022 01706 186921 9, 35, 39,
41, 42, 43

455

9 M 2022 01710 186922 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

9 M 2022 02718 186924 9, 35, 38,
41, 42

537

9 M 2022 03233 186945 6, 9, 12,
17, 24, 35

623

9 M 2022 02159 186958 9, 35 488
9 M 2022 02293 186973 9, 41, 42 502
9 M 2022 02674 186975 9, 35, 41 531
9 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,

39, 40, 41
557

9 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,
40, 41, 42

574

9 M 2022 03153 187004 9, 35 591
9 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

9 M 2022 03198 187044 9, 16, 21,
35, 38, 41

614

9 M 2022 03541 187057 9, 12, 37,
40, 42

657

9 M 2022 03493 187067 9, 11, 35 655
9 M 2022 02421 187070 9, 35, 41,

42, 45
516

9 M 2022 02422 187071 9, 35, 41,
42, 45

518

9 M 2022 02423 187072 9, 35, 41,
42, 45

519

9 M 2022 02424 187073 9, 35, 41,
42, 45

521

9 M 2022 01286 187093 9, 35, 39,
41, 42, 43

435

9 M 2022 03305 187099 9, 37 646
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10 M 2021 08228 186936 10, 11,
12, 21, 28

419

10 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,
14, 16, 17,
20, 21, 28

374

11 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,
32, 35, 43

468

11 M 2022 01771 186761 11, 35 465
11 M 2022 03209 186762 7, 8, 9,

11, 35, 37
617

11 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,
32, 35, 43

493

11 M 2022 01679 186908 11, 35,
37, 41, 44

449

11 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,
37, 41, 42, 44

482

11 M 2021 07239 185125 7, 8, 11,
15, 18

414

11 M 2021 08228 186936 10, 11,
12, 21, 28

419

11 M 2022 03004 186985 11, 28 569
11 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,

21, 24, 27,
35, 37, 40

637

11 M 2022 03493 187067 9, 11, 35 655
11 M 2021 06799 187083 11, 19, 35, 42 412
12 M 2022 02177 186764 12, 35 489
12 M 2022 02176 186765 12, 35 489
12 M 2022 02359 186766 12, 35 512
12 M 2022 02371 186821 6, 7, 9,

12, 35, 42
512

12 M 2020 00095 186852 12, 35 373
12 M 2021 08228 186936 10, 11,

12, 21, 28
419

12 M 2022 03233 186945 6, 9, 12,
17, 24, 35

623

12 M 2022 03306 186951 12, 35, 42 647
12 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,

14, 16, 17,
20, 21, 28

374

12 M 2022 03541 187057 9, 12, 37,
40, 42

657

12 M 2022 00667 187076 12 424
12 M 2022 00673 187077 12 425
14 M 2022 00041 186819 14, 36 421
14 M 2022 02492 186826 14, 35 522
14 M 2022 02933 186981 14, 18, 25 558
14 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,

14, 16, 17,
20, 21, 28

374

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

14 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,
20, 21, 24,
25, 26, 27

669

15 M 2021 07239 185125 7, 8, 11,
15, 18

414

16 M 2022 03639 186738 3, 16, 35 663
16 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,

41, 42, 43, 45
475

16 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

16 M 2022 01629 186810 9, 16, 38, 41 445
16 M 2022 02328 186811 16, 35,

41, 42, 43
508

16 M 2022 02327 186812 16, 35,
41, 42, 43

508

16 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,
40, 41, 42, 45

426

16 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

631

16 M 2022 01089 186905 9, 16, 35,
38, 41, 42

429

16 M 2020 02501 186960 5, 16, 35,
41, 42, 44

379

16 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,
39, 40, 41

557

16 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,
40, 41, 42

574

16 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,
14, 16, 17,
20, 21, 28

374

16 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,
38, 41, 42, 45

664

16 M 2022 03207 187023 16, 35, 38, 41 616
16 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,

20, 21, 24,
25, 26, 27

669

16 M 2021 07695 187039 16, 35, 40, 41 415
16 M 2021 07696 187040 16, 35, 40, 41 417
16 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,

36, 38, 39, 41
605

16 M 2022 03198 187044 9, 16, 21,
35, 38, 41

614

16 M 2019 07069 187059 16, 35, 36 363
16 M 2019 07067 187060 16, 35, 36 362
16 M 2019 07066 187061 16, 35, 36 361
16 M 2019 07068 187062 16, 35, 36 362
16 M 2016 01904 187068 16, 35, 38, 41 357
16 M 2016 01905 187069 16, 35, 38, 41 357
17 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,

35, 37, 40, 42
592
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17 M 2022 03233 186945 6, 9, 12,
17, 24, 35

623

17 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,
14, 16, 17,
20, 21, 28

374

17 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,
35, 37, 40

382

18 M 2022 01691 186759 18, 20, 21 452
18 M 2019 08431 186786 18, 25, 35 368
18 M 2021 07239 185125 7, 8, 11,

15, 18
414

18 M 2022 02933 186981 14, 18, 25 558
18 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,

20, 21, 24,
25, 26, 27

669

19 M 2022 02615 186743 19, 37 526
19 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,

35, 37, 40, 42
592

19 M 2022 02031 186955 19 481
19 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,

35, 37, 40
382

19 M 2021 03806 187033 1, 6, 19 395
19 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,

21, 24, 27,
35, 37, 40

637

19 M 2021 06799 187083 11, 19, 35, 42 412
20 M 2022 01691 186759 18, 20, 21 452
20 M 2022 03211 186859 20, 28, 35 620
20 M 2022 01200 186907 20, 35 432
20 M 2021 01670 186965 20, 35 387
20 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,

14, 16, 17,
20, 21, 28

374

20 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,
20, 21, 24,
25, 26, 27

669

20 M 2021 03038 187035 20, 28, 35 393
20 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,

21, 24, 27,
35, 37, 40

637

21 M 2022 01691 186759 18, 20, 21 452
21 M 2022 00826 186777 5, 9, 21, 35 427
21 M 2022 00382 186926 21 422
21 M 2021 08228 186936 10, 11,

12, 21, 28
419

21 M 2022 02723 186976 3, 7, 21,
37, 40

538

21 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,
14, 16, 17,
20, 21, 28

374

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,
20, 21, 24,
25, 26, 27

669

21 M 2021 04617 187037 3, 21, 26 409
21 M 2022 03198 187044 9, 16, 21,

35, 38, 41
614

21 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,
21, 24, 27,
35, 37, 40

637

22 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,
22, 39, 42

380

24 M 2022 01820 186842 24, 25, 28 466
24 M 2022 03233 186945 6, 9, 12,

17, 24, 35
623

24 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,
20, 21, 24,
25, 26, 27

669

24 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,
21, 24, 27,
35, 37, 40

637

40, 42
487

25 M 2022 02637 186896 25, 41 529
25 M 2022 01670 186928 25, 32, 33, 43 448
25 M 2021 02372 186933 25, 35 391
25 M 2022 02271 186972 3, 25, 35, 44 501
25 M 2022 02933 186981 14, 18, 25 558
25 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

25 M 2020 01392 187020 25, 35 377
25 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,

20, 21, 24,
25, 26, 27

669

25 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,
36, 38, 39, 41

605

25 M 2022 03196 187043 25, 35, 41 614
25 M 2022 03199 187045 25, 28, 30,

32, 35, 41
616

25 M 2020 04212 187049 25 383
25 M 2020 02871 187064 25 382
25 M 2020 02609 187065 25 380
25 M 2022 02689 187080 25, 35, 41 532

25 M 2022 01717   186736 25, 35 463
25 M 2019 08431 186786 18, 25, 35 368
25 M 2019 08725 186788 25, 35, 41 370
25 M 2022 01698 186803 25 453
25 M 2022 03134 186818 25, 35 581
25 M 2022 01820 186842 24, 25, 28 466
25 M 2022 03414 186866 25 652
25 M 2022 02098 186883 9, 25, 35,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2022
(în ordinea clasei Nisa)

721

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

26 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,
20, 21, 24,
25, 26, 27

669

26 M 2021 04617 187037 3, 21, 26 409
27 M 2022 03793 187024 6, 14, 16, 18,

20, 21, 24,
25, 26, 27

669

27 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,
21, 24, 27,
35, 37, 40

637

28 M 2021 02236 186769 28, 35 389
28 M 2021 02238 186770 28, 35 389
28 M 2022 01820 186842 24, 25, 28 466
28 M 2022 03118 186845 28, 35 578
28 M 2022 03211 186859 20, 28, 35 620
28 M 2022 02530 186864 28 523
28 M 2021 08228 186936 10, 11,

12, 21, 28
419

28 M 2022 03004 186985 11, 28 569
28 M 2020 00342 187008 6, 7, 10, 12,

14, 16, 17,
20, 21, 28

374

28 M 2021 03038 187035 20, 28, 35 393
28 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,

36, 38, 39, 41
605

28 M 2022 03199 187045 25, 28, 30,
32, 35, 41

616

29 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,
30, 31, 32, 33

499

29 M 2019 08697 186753 29, 31 369
29 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
468

29 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33

363

29 M 2022 02029 186793 29, 30, 35 479
29 M 2022 02082 186843 29 486
29 M 2022 02665 186874 29, 35 530
29 M 2022 01084 186877 29 429
29 M 2022 01031 186879 29 428
29 M 2022 01033 186880 29 428
29 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
493

29 M 2020 02789 186961 29, 30 380
29 M 2021 03934 186968 29, 30 407
29 M 2022 02902 186979 29 554
29 M 2022 03335 187010 29, 35 649
29 M 2020 01892 187017 29, 30,

32, 33, 35
378

29 M 2022 03228 187048 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

29 M 2022 03282 187052 29 636

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2022 03607 187056 29, 35 660
29 M 2020 01887 187066 29, 30,

32, 33, 35
377

29 M 2022 02861 187074 29, 30 553
29 M 2022 02859 187075 29, 30 553
29 M 2020 04989 187086 29, 35 384
30 M 2019 08400 186732 30 368
30 M 2019 08399 186733 30 368
30 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,

30, 31, 32, 33
499

30 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,
41, 42, 44, 45

423

30 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,
32, 35, 43

468

30 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33

363

30 M 2022 02029 186793 29, 30, 35 479
30 M 2022 02259 186806 30, 43 498
30 M 2022 01424 186816 5, 30, 31 438
30 M 2022 03212 186827 30 621
30 M 2022 02840 186834 30 550
30 M 2021 07549 186839 30, 35, 39, 43 415
30 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
493

30 M 2022 01134 186906 1, 5, 30 431
30 M 2020 02789 186961 29, 30 380
30 M 2021 02893 186966 30 392
30 M 2021 03934 186968 29, 30 407
30 M 2022 03120 186995 30 579
30 M 2022 03151 187003 30, 35 587
30 M 2020 01892 187017 29, 30,

32, 33, 35
378

30 M 2021 02150 187029 30, 35, 43 388
30 M 2022 03172 187042 30, 32, 35 606
30 M 2022 03199 187045 25, 28, 30,

32, 35, 41
616

30 M 2022 03226 187047 30, 32,
35, 38, 41

621

30 M 2022 03228 187048 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

30 M 2020 01887 187066 29, 30,
32, 33, 35

377

30 M 2022 02861 187074 29, 30 553
30 M 2022 02859 187075 29, 30 553
31 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,

30, 31, 32, 33
499

31 M 2019 08697 186753 29, 31 369
31 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,

31, 32, 33
363

31 M 2022 02826 186814 31, 35, 41 548
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31 M 2022 01424 186816 5, 30, 31 438
31 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,

37, 41, 42, 44
482

31 M 2022 01989 187005 3, 4, 5, 31, 35 476
31 M 2022 03867 187021 1, 4, 31,

35, 39
673

32 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,
30, 31, 32, 33

499

32 M 2022 01720 186756 32, 33 464
32 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
468

32 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33

363

32 M 2022 03177 186828 32, 33 607
32 M 2022 03176 186829 32, 33 606
32 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
493

32 M 2022 02666 186894 32, 35 531
32 M 2022 01670 186928 25, 32, 33, 43 448
32 M 2020 01892 187017 29, 30,

32, 33, 35
378

32 M 2020 03826 187025 3, 32, 33,
35, 39

383

32 M 2022 03172 187042 30, 32, 35 606
32 M 2022 03199 187045 25, 28, 30,

32, 35, 41
616

32 M 2022 03226 187047 30, 32,
35, 38, 41

621

32 M 2022 03228 187048 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

32 M 2020 01887 187066 29, 30,
32, 33, 35

377

33 M 2022 02260 186735 1, 3, 5, 29,
30, 31, 32, 33

499

33 M 2022 01720 186756 32, 33 464
33 M 2019 07247 186775 3, 5, 29, 30,

31, 32, 33
363

33 M 2022 03177 186828 32, 33 607
33 M 2022 03176 186829 32, 33 606
33 M 2022 03037 186836 33 574
33 M 2022 02847 186904 1, 3, 5, 33, 35 550
33 M 2022 01670 186928 25, 32, 33, 43 448
33 M 2021 06628 186935 33 412
33 M 2022 02715 186952 33 536
33 M 2022 02711 186953 33 536
33 M 2022 02709 186954 33 535
33 M 2022 03542 186967 33 659
33 M 2020 02252 187014 33 378
33 M 2020 01892 187017 29, 30,

32, 33, 35
378

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2020 03826 187025 3, 32, 33,
35, 39

383

33 M 2022 03228 187048 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

33 M 2020 01887 187066 29, 30,
32, 33, 35

377

41, 42, 43, 45
475

35 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

35 M 2022 03031 186751 35 572
35 M 2022 02630 186754 35 527
35 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,

41, 42, 44, 45
423

35 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,
32, 35, 43

468

35 M 2022 01771 186761 11, 35 465
35 M 2022 03209 186762 7, 8, 9,

11, 35, 37
617

35 M 2022 02177 186764 12, 35 489
35 M 2022 02176 186765 12, 35 489
35 M 2022 02359 186766 12, 35 512
35 M 2022 01543 186767 9, 35, 42 439
35 M 2021 02236 186769 28, 35 389
35 M 2021 02238 186770 28, 35 389
35 M 2019 06745 186773 35, 42 360
35 M 2022 00826 186777 5, 9, 21, 35 427
35 M 2019 08079 186784 35 366
35 M 2019 08431 186786 18, 25, 35 368
35 M 2019 08261 186787 35, 42 367
35 M 2019 08725 186788 25, 35, 41 370
35 M 2019 09154 186789 35, 41, 42 372
35 M 2022 01545 186791 35 440

33 M 2022 03824 187079 33 672
34 M 2022 02931 186744 34 557
34 M 2022 02818 186745 34 547
34 M 2022 02221 186747 34 497
34 M 2022 02932 186748 34 558
34 M 2022 02908 186795 34 554
34 M 2022 02919 186799 34 555
34 M 2022 02923 186800 34 556
34 M 2022 02922 186801 34 556
34 M 2022 02912 186802 34 554
34 M 2022 02916 186916 34 555
34 M 2022 03086 186917 34 577
35 M 2022 01992 186728 9, 35, 42 477
35 M 2022 03189 186729 35, 38, 41 607
35 M 2022 01111 186734 35, 42, 44 430
35 M 2022 01717   186736 25, 35 463
35 M 2022 03639 186738 3, 16, 35 663
35 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,
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35 M 2022 02029 186793 29, 30, 35 479
35 M 2019 08809 186794 35 370
35 M 2019 09102 186805 35, 41 372
35 M 2022 02253 186807 35, 44 498
35 M 2022 01584 186809 35, 43, 44 444
35 M 2022 02328 186811 16, 35,

41, 42, 43
508

35 M 2022 02327 186812 16, 35,
41, 42, 43

508

35 M 2019 07978 186813 35, 38,
41, 42, 45

365

35 M 2022 02826 186814 31, 35, 41 548
35 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,

35, 37, 40, 42
592

35 M 2022 03134 186818 25, 35 581
35 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,

40, 41, 42, 45
426

35 M 2022 02371 186821 6, 7, 9,
12, 35, 42

512

35 M 2022 02791 186822 3, 35 541
35 M 2022 02492 186826 14, 35 522
35 M 2022 02813 186830 9, 35 542
35 M 2022 02600 186838 35, 42 524
35 M 2021 07549 186839 30, 35, 39, 43 415
35 M 2022 02997 186840 35, 41, 44 566
35 M 2022 02390 186844 35, 41,

42, 43, 44
514

35 M 2022 03118 186845 28, 35 578
35 M 2019 05589 186848 35, 39 359
35 M 2022 02334 186850 35, 42 509
35 M 2020 00095 186852 12, 35 373
35 M 2022 02167 186853 4, 35 488
35 M 2022 02698 186854 35 534
35 M 2022 02404 186855 35, 38,

41, 42, 44
515

35 M 2022 00692 186856 9, 35, 42 425
35 M 2022 03211 186859 20, 28, 35 620
35 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
631

35 M 2022 01839 186862 35 471
35 M 2022 03449 186867 35, 36, 37 653
35 M 2022 02665 186874 29, 35 530
35 M 2022 02675 186875 35, 41 532
35 M 2022 03911 186876 35, 44 675
35 M 2022 01886 186881 35 474
35 M 2022 02848 186882 35, 39, 43 551
35 M 2022 02098 186883 9, 25, 35,

40, 42
487

35 M 2022 01826 186884 35 470
35 M 2022 02097 186886 35, 39 486

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2022 02284 186887 35 502
35 M 2022 02181 186888 3, 35 490
35 M 2022 02213 186889 35 496
35 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
493

35 M 2022 01407 186893 35 438
35 M 2022 02666 186894 32, 35 531
35 M 2022 03128 186899 35, 39 580
35 M 2022 03127 186900 35, 39 580
35 M 2022 02847 186904 1, 3, 5, 33, 35 550
35 M 2022 01089 186905 9, 16, 35,

38, 41, 42
429

35 M 2022 01200 186907 20, 35 432
35 M 2022 01679 186908 11, 35,

37, 41, 44
449

35 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,
37, 41, 42, 44

482

35 M 2022 02316 186910 35, 41, 42 503
35 M 2022 01707 186918 9, 35, 41, 42 457
35 M 2022 01715 186919 9, 35, 39,

41, 42, 43
461

35 M 2022 01705 186920 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

35 M 2022 01706 186921 9, 35, 39,
41, 42, 43

455

35 M 2022 01710 186922 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

35 M 2022 02718 186924 9, 35, 38,
41, 42

537

35 M 2022 01800 186929 1, 35 466
35 M 2021 02219 186932 35, 41 389
35 M 2021 02372 186933 25, 35 391
35 M 2021 07206 186938 1, 2, 35 414
35 M 2022 02606 186941 35 525
35 M 2022 03313 186943 35 647
35 M 2022 03233 186945 6, 9, 12,

17, 24, 35
623

35 M 2022 03352 186947 35, 37, 40 649
35 M 2021 09047 186948 35, 38 421
35 M 2022 03306 186951 12, 35, 42 647
35 M 2022 03484 186957 7, 35 654
35 M 2022 02159 186958 9, 35 488
35 M 2020 00009 186959 35, 41, 43 373
35 M 2020 02501 186960 5, 16, 35,

41, 42, 44
379

35 M 2021 01670 186965 20, 35 387
35 M 2021 04487 186970 35 408
35 M 2022 02271 186972 3, 25, 35, 44 501
35 M 2022 02674 186975 9, 35, 41 531
35 M 2022 02740 186977 5, 35 539
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35 M 2022 02742 186978 5, 35 539
35 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,

39, 40, 41
557

35 M 2022 02977 186982 35, 36, 37 564
35 M 2022 02983 186983 35, 37, 42 565
35 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,

40, 41, 42
574

35 M 2022 03058 186988 5, 35 575
35 M 2022 03071 186989 5, 35, 42, 44 575
35 M 2022 03075 186990 35, 44 576
35 M 2022 03136 186996 35, 41, 45 582
35 M 2022 03151 187003 30, 35 587
35 M 2022 03153 187004 9, 35 591
35 M 2022 01989 187005 3, 4, 5, 31, 35 476
35 M 2022 00728 187007 35, 43 427
35 M 2021 08765 187009 3, 35 421
35 M 2022 03335 187010 29, 35 649
35 M 2022 01860 187011 5, 35 472
35 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

35 M 2020 01892 187017 29, 30,
32, 33, 35

378

35 M 2020 01390 187019 35, 38, 41 377
35 M 2020 01392 187020 25, 35 377
35 M 2022 03867 187021 1, 4, 31,

35, 39
673

35 M 2022 02216 187022 35, 41 496
35 M 2022 03207 187023 16, 35, 38, 41 616
35 M 2020 03826 187025 3, 32, 33,

35, 39
383

35 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,
35, 37, 40

382

35 M 2021 02150 187029 30, 35, 43 388
35 M 2021 03205 187034 3, 35 393
35 M 2021 03038 187035 20, 28, 35 393
35 M 2021 03929 187036 35 405
35 M 2021 07695 187039 16, 35, 40, 41 415
35 M 2021 07696 187040 16, 35, 40, 41 417
35 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,

36, 38, 39, 41
605

35 M 2022 03172 187042 30, 32, 35 606
35 M 2022 03196 187043 25, 35, 41 614
35 M 2022 03198 187044 9, 16, 21,

35, 38, 41
614

35 M 2022 03199 187045 25, 28, 30,
32, 35, 41

616

35 M 2022 03202 187046 35 616
35 M 2022 03226 187047 30, 32,

35, 38, 41
621

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2022 03228 187048 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

35 M 2022 03260 187032 5, 35 630
35 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,

21, 24, 27,
35, 37, 40

637

35 M 2022 01713 186528 35 461
35 M 2022 03607 187056 29, 35 660
35 M 2019 07069 187059 16, 35, 36 363
35 M 2019 07067 187060 16, 35, 36 362
35 M 2019 07066 187061 16, 35, 36 361
35 M 2019 07068 187062 16, 35, 36 362
35 M 2020 01887 187066 29, 30,

32, 33, 35
377

35 M 2022 03493 187067 9, 11, 35 655
35 M 2016 01904 187068 16, 35, 38, 41 357
35 M 2016 01905 187069 16, 35, 38, 41 357
35 M 2022 02421 187070 9, 35, 41,

42, 45
516

35 M 2022 02422 187071 9, 35, 41,
42, 45

518

35 M 2022 02423 187072 9, 35, 41,
42, 45

519

35 M 2022 02424 187073 9, 35, 41,
42, 45

521

35 M 2022 02689 187080 25, 35, 41 532
35 M 2021 06799 187083 11, 19, 35, 42 412
35 M 2022 01119 187085 35, 38, 39, 42 431
35 M 2020 04989 187086 29, 35 384
35 M 2022 03608 187091 35, 39, 42 661
35 M 2022 01286 187093 9, 35, 39,

41, 42, 43
435

35 M 2022 03901 187095 35, 37, 41 674
35 M 2020 06794 187096 35, 41, 43 385
35 M 2022 03299 187098 35, 39,

40, 41, 42
645

36 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

475

36 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

36 M 2019 07656 186781 36, 37 364
36 M 2019 08294 186785 36 367
36 M 2020 00710 186817 36, 37 375
36 M 2022 00041 186819 14, 36 421
36 M 2021 02295 186841 36, 39 390
36 M 2022 03449 186867 35, 36, 37 653
36 M 2022 01857 186892 36 471
36 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,

37, 41, 42, 44
482

36 M 2021 01087 186931 36, 43 387
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36 M 2022 03570 186950 36 660
36 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,

39, 40, 41
557

36 M 2022 02977 186982 35, 36, 37 564
36 M 2020 02947 187012 36, 37 382
36 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,

36, 38, 39, 41
605

36 M 2019 07069 187059 16, 35, 36 363
36 M 2019 07067 187060 16, 35, 36 362
36 M 2019 07066 187061 16, 35, 36 361
36 M 2019 07068 187062 16, 35, 36 362
36 M 2022 02354 187082 36, 37 511
37 M 2022 02635 186739 37 529
37 M 2022 02615 186743 19, 37 526
37 M 2022 02012 186760 37 479
37 M 2022 03209 186762 7, 8, 9,

11, 35, 37
617

37 M 2019 07656 186781 36, 37 364
37 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,

35, 37, 40, 42
592

37 M 2020 00710 186817 36, 37 375
37 M 2022 01499 186857 7, 37 439
37 M 2022 03449 186867 35, 36, 37 653
37 M 2022 01679 186908 11, 35,

37, 41, 44
449

37 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,
37, 41, 42, 44

482

37 M 2022 03352 186947 35, 37, 40 649
37 M 2022 02723 186976 3, 7, 21,

37, 40
538

37 M 2022 02977 186982 35, 36, 37 564
37 M 2022 02983 186983 35, 37, 42 565
37 M 2022 03054 186987 37 575
37 M 2022 03106 186993 7, 37, 40 578
37 M 2020 02947 187012 36, 37 382
37 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,

35, 37, 40
382

37 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,
21, 24, 27,
35, 37, 40

637

37 M 2022 03541 187057 9, 12, 37,
40, 42

657

37 M 2022 02839 187078 37 548
37 M 2022 02354 187082 36, 37 511
37 M 2022 03901 187095 35, 37, 41 674
37 M 2022 03305 187099 9, 37 646
38 M 2022 03189 186729 35, 38, 41 607
38 M 2022 01629 186810 9, 16, 38, 41 445
38 M 2019 07978 186813 35, 38,

41, 42, 45
365

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,
40, 41, 42, 45

426

38 M 2022 02404 186855 35, 38,
41, 42, 44

515

38 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

631

38 M 2022 03637 186898 38, 41 662
38 M 2022 01089 186905 9, 16, 35,

38, 41, 42
429

38 M 2022 02680 186913 38, 42 532
38 M 2022 02718 186924 9, 35, 38,

41, 42
537

38 M 2021 09047 186948 35, 38 421
38 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

38 M 2020 01390 187019 35, 38, 41 377
38 M 2022 03207 187023 16, 35, 38, 41 616
38 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,

36, 38, 39, 41
605

38 M 2022 03198 187044 9, 16, 21,
35, 38, 41

614

38 M 2022 03226 187047 30, 32,
35, 38, 41

621

38 M 2016 01904 187068 16, 35, 38, 41 357
38 M 2016 01905 187069 16, 35, 38, 41 357
38 M 2022 01119 187085 35, 38, 39, 42 431
39 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,

41, 42, 44, 45
423

39 M 2019 07671 186783 39 365
39 M 2021 07549 186839 30, 35, 39, 43 415
39 M 2021 02295 186841 36, 39 390
39 M 2019 05589 186848 35, 39 359
39 M 2022 02848 186882 35, 39, 43 551
39 M 2022 02097 186886 35, 39 486
39 M 2022 03128 186899 35, 39 580
39 M 2022 03127 186900 35, 39 580
39 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

39 M 2022 01715 186919 9, 35, 39,
41, 42, 43

461

39 M 2022 01705 186920 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

39 M 2022 01706 186921 9, 35, 39,
41, 42, 43

455

39 M 2022 01710 186922 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

39 M 2021 05501 186937 39, 43 410
39 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,

39, 40, 41
557

39 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,
40, 41, 42

574
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Clase NISA pag.

39 M 2022 03867 187021 1, 4, 31,
35, 39

673

39 M 2020 03826 187025 3, 32, 33,
35, 39

383

39 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,
36, 38, 39, 41

605

39 M 2022 01119 187085 35, 38, 39, 42 431
39 M 2022 03608 187091 35, 39, 42 661
39 M 2022 01286 187093 9, 35, 39,

41, 42, 43
435

39 M 2022 03299 187098 35, 39,
40, 41, 42

645

40 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,
35, 37, 40, 42

592

40 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,
40, 41, 42, 45

426

40 M 2022 02098 186883 9, 25, 35,
40, 42

487

40 M 2022 03352 186947 35, 37, 40 649
40 M 2022 02723 186976 3, 7, 21,

37, 40
538

40 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,
39, 40, 41

557

40 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,
40, 41, 42

574

40 M 2022 03106 186993 7, 37, 40 578
40 M 2020 02987 187027 1, 6, 17, 19,

35, 37, 40
382

40 M 2021 07695 187039 16, 35, 40, 41 415
40 M 2021 07696 187040 16, 35, 40, 41 417
40 M 2022 03285 187054 11, 19, 20,

21, 24, 27,
35, 37, 40

637

40 M 2022 03541 187057 9, 12, 37,
40, 42

657

40 M 2022 03299 187098 35, 39,
40, 41, 42

645

41 M 2022 03189 186729 35, 38, 41 607
41 M 2022 01579 186731 41 444
41 M 2016 03175 186737 41 357
41 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,

41, 42, 43, 45
475

41 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

41 M 2022 03182 186750 41 607
41 M 2020 00090 186752 41, 43 373
41 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,

41, 42, 44, 45
423

41 M 2019 08629 186768 41, 42 369
41 M 2019 06698 186772 41 360
41 M 2019 06965 186774 41 361

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2019 06744 186776 41 360
41 M 2022 02202 186782 41 491
41 M 2019 08725 186788 25, 35, 41 370
41 M 2019 09154 186789 35, 41, 42 372
41 M 2020 05273 186792 41 385
41 M 2019 09101 186804 41 371
41 M 2019 09102 186805 35, 41 372
41 M 2022 01629 186810 9, 16, 38, 41 445
41 M 2022 02328 186811 16, 35,

41, 42, 43
508

41 M 2022 02327 186812 16, 35,
41, 42, 43

508

41 M 2019 07978 186813 35, 38,
41, 42, 45

365

41 M 2022 02826 186814 31, 35, 41 548
41 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,

40, 41, 42, 45
426

41 M 2022 03397 186825 41 651
41 M 2022 02997 186840 35, 41, 44 566
41 M 2022 02390 186844 35, 41,

42, 43, 44
514

41 M 2022 02799 186849 41 542
41 M 2022 03510 186851 41 656
41 M 2022 02404 186855 35, 38,

41, 42, 44
515

41 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

631

41 M 2022 02675 186875 35, 41 532
41 M 2020 01216 186878 41, 43 376
41 M 2022 01397 186895 41 437
41 M 2022 02637 186896 25, 41 529
41 M 2022 03637 186898 38, 41 662
41 M 2020 02404 186903 41 379
41 M 2022 01089 186905 9, 16, 35,

38, 41, 42
429

41 M 2022 01679 186908 11, 35,
37, 41, 44

449

41 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,
37, 41, 42, 44

482

41 M 2022 02316 186910 35, 41, 42 503
41 M 2017 04395 186911 41 357
41 M 2022 03333 186914 41 648
41 M 2022 01707 186918 9, 35, 41, 42 457
41 M 2022 01715 186919 9, 35, 39,

41, 42, 43
461

41 M 2022 01705 186920 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

41 M 2022 01706 186921 9, 35, 39,
41, 42, 43

455
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41 M 2022 01710 186922 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

41 M 2022 03150 186923 41, 43 586
41 M 2022 02718 186924 9, 35, 38,

41, 42
537

41 M 2022 02239 186925 41 498
41 M 2022 00931 186927 41 428
41 M 2021 02219 186932 35, 41 389
41 M 2021 06340 186934 41, 44 411
41 M 2022 00494 186944 41 424
41 M 2020 00009 186959 35, 41, 43 373
41 M 2020 02501 186960 5, 16, 35,

41, 42, 44
379

41 M 2022 03303 186962 41, 43 646
41 M 2022 02293 186973 9, 41, 42 502
41 M 2022 02589 186974 41 523
41 M 2022 02674 186975 9, 35, 41 531
41 M 2022 02930 186980 9, 16, 35, 36,

39, 40, 41
557

41 M 2022 02991 186984 41, 44 566
41 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,

40, 41, 42
574

41 M 2022 03098 186992 41 578
41 M 2022 03136 186996 35, 41, 45 582
41 M 2021 08704 187000 41, 45 420
41 M 2020 00485 187006 41 375
41 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

41 M 2020 01390 187019 35, 38, 41 377
41 M 2022 02216 187022 35, 41 496
41 M 2022 03207 187023 16, 35, 38, 41 616
41 M 2022 02968 187028 41 559
41 M 2021 07695 187039 16, 35, 40, 41 415
41 M 2021 07696 187040 16, 35, 40, 41 417
41 M 2022 03167 187041 16, 25, 28, 35,

36, 38, 39, 41
605

41 M 2022 03196 187043 25, 35, 41 614
41 M 2022 03198 187044 9, 16, 21,

35, 38, 41
614

41 M 2022 03199 187045 25, 28, 30,
32, 35, 41

616

41 M 2022 03226 187047 30, 32,
35, 38, 41

621

41 M 2022 03263 187051 41 631
41 M 2022 03284 187053 41 637
41 M 2022 01821 187058 41, 42 467
41 M 2016 01904 187068 16, 35, 38, 41 357
41 M 2016 01905 187069 16, 35, 38, 41 357
41 M 2022 02421 187070 9, 35, 41,

42, 45
516

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2022 02422 187071 9, 35, 41,
42, 45

518

41 M 2022 02423 187072 9, 35, 41,
42, 45

519

41 M 2022 02424 187073 9, 35, 41,
42, 45

521

41 M 2022 02689 187080 25, 35, 41 532
41 M 2022 01286 187093 9, 35, 39,

41, 42, 43
435

41 M 2022 03901 187095 35, 37, 41 674
41 M 2020 06794 187096 35, 41, 43 385
41 M 2020 04546 187097 41 384
41 M 2022 03299 187098 35, 39,

40, 41, 42
645

42 M 2022 01992 186728 9, 35, 42 477
42 M 2022 01111 186734 35, 42, 44 430
42 M 2022 01941 186740 42 475
42 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,

41, 42, 43, 45
475

42 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

42 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,
41, 42, 44, 45

423

42 M 2022 01543 186767 9, 35, 42 439
42 M 2019 08629 186768 41, 42 369
42 M 2019 06745 186773 35, 42 360
42 M 2022 03889 186778 42 674
42 M 2019 08261 186787 35, 42 367
42 M 2019 09154 186789 35, 41, 42 372
42 M 2022 02328 186811 16, 35,

41, 42, 43
508

42 M 2022 02327 186812 16, 35,
41, 42, 43

508

42 M 2019 07978 186813 35, 38,
41, 42, 45

365

42 M 2022 03155 186815 6, 9, 17, 19,
35, 37, 40, 42

592

42 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,
40, 41, 42, 45

426

42 M 2022 02371 186821 6, 7, 9,
12, 35, 42

512

42 M 2022 02600 186838 35, 42 524
42 M 2022 02390 186844 35, 41,

42, 43, 44
514

42 M 2022 02334 186850 35, 42 509
42 M 2022 02404 186855 35, 38,

41, 42, 44
515

42 M 2022 00692 186856 9, 35, 42 425
42 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
631

42 M 2022 03020 186868 9, 42, 45 572
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42 M 2022 03017 186869 9, 42, 45 571
42 M 2022 03019 186870 9, 42, 45 571
42 M 2022 03014 186871 9, 42, 45 570
42 M 2022 03012 186873 9, 42, 45 570
42 M 2022 02098 186883 9, 25, 35,

40, 42
487

42 M 2022 03149 186902 42 585
42 M 2022 01089 186905 9, 16, 35,

38, 41, 42
429

42 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,
37, 41, 42, 44

482

42 M 2022 02316 186910 35, 41, 42 503
42 M 2020 02735 186912 1, 2, 3, 4, 5,

22, 39, 42
380

42 M 2022 02680 186913 38, 42 532
42 M 2022 01707 186918 9, 35, 41, 42 457
42 M 2022 01715 186919 9, 35, 39,

41, 42, 43
461

42 M 2022 01705 186920 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

42 M 2022 01706 186921 9, 35, 39,
41, 42, 43

455

42 M 2022 01710 186922 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

42 M 2022 02718 186924 9, 35, 38,
41, 42

537

42 M 2022 03306 186951 12, 35, 42 647
42 M 2020 02501 186960 5, 16, 35,

41, 42, 44
379

42 M 2022 02293 186973 9, 41, 42 502
42 M 2022 02983 186983 35, 37, 42 565
42 M 2022 03043 186986 9, 16, 35, 39,

40, 41, 42
574

42 M 2022 03071 186989 5, 35, 42, 44 575
42 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

42 M 2022 02770 187026 42 540
42 M 2022 03541 187057 9, 12, 37,

40, 42
657

42 M 2022 01821 187058 41, 42 467
42 M 2022 02421 187070 9, 35, 41,

42, 45
516

42 M 2022 02422 187071 9, 35, 41,
42, 45

518

42 M 2022 02423 187072 9, 35, 41,
42, 45

519

42 M 2022 02424 187073 9, 35, 41,
42, 45

521

42 M 2021 06799 187083 11, 19, 35, 42 412
42 M 2022 01119 187085 35, 38, 39, 42 431
42 M 2022 03608 187091 35, 39, 42 661

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2022 01286 187093 9, 35, 39,
41, 42, 43

435

42 M 2022 03299 187098 35, 39,
40, 41, 42

645

43 M 2022 02278 186727 43 501
43 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,

41, 42, 43, 45
475

43 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

43 M 2022 02634 186746 43 529
43 M 2020 00090 186752 41, 43 373
43 M 2022 01822 186757 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
468

43 M 2022 01722 186758 43 464
43 M 2019 08979 186790 43 371
43 M 2022 02259 186806 30, 43 498
43 M 2022 01584 186809 35, 43, 44 444
43 M 2022 02328 186811 16, 35,

41, 42, 43
508

43 M 2022 02327 186812 16, 35,
41, 42, 43

508

43 M 2021 07549 186839 30, 35, 39, 43 415
43 M 2022 02390 186844 35, 41,

42, 43, 44
514

43 M 2020 01216 186878 41, 43 376
43 M 2022 02848 186882 35, 39, 43 551
43 M 2022 02205 186890 7, 11, 29, 30,

32, 35, 43
493

43 M 2022 03332 186915 43 648
43 M 2022 01715 186919 9, 35, 39,

41, 42, 43
461

43 M 2022 01705 186920 9, 35, 39,
41, 42, 43

453

43 M 2022 01706 186921 9, 35, 39,
41, 42, 43

455

43 M 2022 01710 186922 9, 35, 39,
41, 42, 43

459

43 M 2022 03150 186923 41, 43 586
43 M 2022 01670 186928 25, 32, 33, 43 448
43 M 2022 01963 186930 43 476
43 M 2021 01087 186931 36, 43 387
43 M 2021 05501 186937 39, 43 410
43 M 2020 06881 186939 43 386
43 M 2020 00009 186959 35, 41, 43 373
43 M 2022 03303 186962 41, 43 646
43 M 2022 03852 186963 43 673
43 M 2022 03849 186964 43 672
43 M 2022 00728 187007 35, 43 427
43 M 2022 03133 187013 43 581
43 M 2021 02150 187029 30, 35, 43 388
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2022 03228 187048 29, 30, 32,
33, 35, 43

622

43 M 2021 07131 187084 43 414
43 M 2022 01286 187093 9, 35, 39,

41, 42, 43
435

43 M 2020 06794 187096 35, 41, 43 385
44 M 2022 01111 186734 35, 42, 44 430
44 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,

41, 42, 44, 45
423

44 M 2022 01692 186763 44 453
44 M 2018 07129 186779 44 358
44 M 2018 07128 186780 44 358
44 M 2022 02253 186807 35, 44 498
44 M 2022 01584 186809 35, 43, 44 444
44 M 2022 03085 186835 44 577
44 M 2022 02997 186840 35, 41, 44 566
44 M 2022 02390 186844 35, 41,

42, 43, 44
514

44 M 2022 02404 186855 35, 38,
41, 42, 44

515

44 M 2022 02135 186863 44 488
44 M 2022 02040 186865 44 481
44 M 2022 03911 186876 35, 44 675
44 M 2022 03655 186901 44 663
44 M 2022 01679 186908 11, 35,

37, 41, 44
449

44 M 2022 02081 186909 11, 31, 35, 36,
37, 41, 42, 44

482

44 M 2021 06340 186934 41, 44 411
44 M 2022 02701 186946 44 535
44 M 2020 02811 186949 1, 5, 44 381
44 M 2021 05090 186956 44 409
44 M 2020 02501 186960 5, 16, 35,

41, 42, 44
379

44 M 2021 04381 186969 44 408
44 M 2022 02271 186972 3, 25, 35, 44 501
44 M 2022 02991 186984 41, 44 566
44 M 2022 03071 186989 5, 35, 42, 44 575
44 M 2022 03075 186990 35, 44 576
44 M 2022 01741 187015 44 465
44 M 2022 03245 187050 44 630
44 M 2022 03744 187055 44 663
44 M 2022 02817 187092 44 547
44 M 2022 02633 187094 44 528
45 M 2022 01889 186741 16, 35, 36,

41, 42, 43, 45
475

45 M 2022 01888 186742 16, 35, 36,
41, 42, 43, 45

474

45 M 2022 00420 186755 30, 35, 39,
41, 42, 44, 45

423

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2022 03491 186771 45 655
45 M 2019 07978 186813 35, 38,

41, 42, 45
365

45 M 2022 00703 186820 16, 35, 38,
40, 41, 42, 45

426

45 M 2022 02816 186846 45 546
45 M 2022 03270 186860 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
631

45 M 2022 03488 186861 45 655
45 M 2022 03020 186868 9, 42, 45 572
45 M 2022 03017 186869 9, 42, 45 571
45 M 2022 03019 186870 9, 42, 45 571
45 M 2022 03014 186871 9, 42, 45 570
45 M 2022 03012 186873 9, 42, 45 570
45 M 2022 02612 186942 45 526
45 M 2022 03136 186996 35, 41, 45 582
45 M 2021 08704 187000 41, 45 420
45 M 2022 03791 187016 9, 16, 25, 35,

38, 41, 42, 45
664

45 M 2022 02756 187030 45 540
45 M 2021 06229 187038 45 410
45 M 2022 02421 187070 9, 35, 41,

42, 45
516

45 M 2022 02422 187071 9, 35, 41,
42, 45

518

45 M 2022 02423 187072 9, 35, 41,
42, 45

519

45 M 2022 02424 187073 9, 35, 41,
42, 45

521





conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI

- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională
- retrageri licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor
- modificări licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor 
- eliminări drepturi în rem înscrise în Registrul Naţional 
  al mărcilor
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

032067
022177

03/1998

032067
022177

03/1998

M 2001
00773
045540

CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2001

M 2002
01593
049897

GET GUTENBERG SC GUTENBERG SA,
CALEA VICTORIEI
NR. 41, ARAD, 2900,
ROMANIA

SC GUTENBERG S.R.L.,
CALEA VICTORIEI
NR. 41, ARAD, 2900,
ROMANIA

08/2002

M 2002
02649
050466

CAPOLLINI IP-GMW Sp. z.o.o.
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34 -
100, POLONIA

Grupa Maspex Sp. z.o.o.
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34 -
100, POLONIA

09/2002

M 2002
02649
050466

CAPOLLINI Grupa Maspex Sp. z.o.o.
S.K.A., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34 -
100, POLONIA

Grupa Maspex Sp. z.o.o.
Sp. K, UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34 -
100, POLONIA

09/2002

M 2002
02649
050466

CAPOLLINI Grupa Maspex Sp. z.o.o.
Sp. K, UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34 -
100, POLONIA

09/2002

M 2002
04096
052081

02/2003

M 2003
05168
057506

JC New Retail AG,
KALANDERGASSE
4, ZURICH, 8045, SZ,
SWAZILAND

03/2004

PEEK &
CLOPPENBURG

733

HESSTON CNH France SA, 16-18,
RUE DES ROCHETTES,
91150 MORIGNY -
CHAMPIGNY, 93420,
FRANȚA

CNH France, 16-18,
RUE DES ROCHETTES,
91150 MORIGNY -
CHAMPIGNY, 93420,
FRANȚA

HESSTON CNH France, 16-18,
RUE DES ROCHETTES,
91150 MORIGNY -
CHAMPIGNY, 93420,
FRANȚA

CNH Industrial
France, 16-18, RUE
DES ROCHETTES,
91150 MORIGNY -
CHAMPIGNY, 93420,
FRANȚA

Grupa Maspex Sp. 
z.o.o., UL. LEGIONOW 
37,  WADOWICE, 34 - 
100,POLONIA

Advanz Pharma
Switzerland Sarl 
c/o TMF Services 
SA,  PLACE DES 
ALPES4, 1201 
GENEVA,ELVEŢIA, 
.

BRINAVESS Correvio International
Sarl, PLACE DES
ALPES 4, 1201 GENEVA,
ELVEŢIA

ANSON'S CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GMBH,
KALANDERGASSE
4, ZURICH, 8045, SZ,
SWAZILAND
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2004
06789
063440

CLOPPENBURG CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

02/2005

M 2005
05801
081209

FINETTI DIPS Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

06/2007

M 2006
12752
082341

CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

08/2007

M 2009
05564
107544

olala Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

05/2010

M 2009
05805
110111

Peek CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2010

M 2009
05806
104049

Cloppenburg CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2009

M 2009
06730
104936

PuC CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

M 2009
06731
104909

P&C CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

734

PEEK & 
CLOPPENBURG
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2009
06732
104910

PuC CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

M 2010
01836
109052

09/2010

M 2012
05609
123150

03/2013

M 2012
07026
127430

GTI TAXI SC GTI TAXI LINE
SRL, STR. TURNU
MĂGURELE NR. 2-10,
CAMERA 3A, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC GTI RENTAL CARS
SRL, STR. TURNU
MĂGURELE NR. 2-10,
CAMERA 3A, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2013

M 2013
01025
125846

fineti Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

09/2013

M 2013
01026
125707

FINETI Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

09/2013

M 2013
01244
125269

SC ROLI SOFT SRL,
ŞOS PANTELIMON NR.
300, ET. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

735

ALBER HOLDING
CAPITAL S.A., STR.
POETULUI NR. 1/C, 
ET.1, AP. 4, BIROUL 
NR.9, JUD. ARAD,
ARAD, ROMANIA

ALBER HOLDING UTA S.A., STR.
POETULUI NR. 1/C, 
ET.1, AP. 4, BIROUL
NR. 9, JUD. ARAD, 
ARAD, ROMANIA

uşi 365

 IAŞI,

SC BETAROM SRL,
CALEA CHIŞINĂULUI
NR. 25, CLADIREA C 2, 
BIROUL 5, JUDEŢUL
IAŞI,  ROMANIA

USI365 DEVELOPMENT
S.R.L., CALEA
CHIŞINĂULUI NR. 25,
CLADIREA C 2, BIROUL
5, JUDEŢUL IAŞI, IAȘI, 
ROMANIA

V LEGENDARY 
DRACULA

LEGENDARY DRACULA
SRL, STR. ION
BERINDEI, NR. 12,
BL. 60, SC. 2, AP. 54,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2013
03192
127056

AQUILA PART PROD
COM S.A., STR. MALU
ROSU NR. 105 A,
PLOIEŞTI, 104490,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2013

M 2013
09200
130699

PEEK CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09201
130698

CLOPPENBURG CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09202
130697

PuC CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09203
130700

P&C CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2014
03130
133070

MEGA MALL SC ELJ VATRA
SRL, STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR.
301-311, ET. 3, BIROUL
NR. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MEGA MALL
BUCUREŞTI S.R.L.,
STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR.
301-311, ET. 3, BIROUL
NR. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2014

M 2014
06973
137102

Peek & Cloppenburg CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

07/2015

M 2014
07601
137101

Peek & Cloppenburg CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

07/2015

736

ShopBag 
ÎN DRUM SPRE TINE

SC AQUILA PARTPROD
COM SRL, STR.MALU 
ROSU NR. 105A, 
PLOIEŞTI, 104490,
PRAHOVA, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2015
05919
140494

Peek CBM CREATIVE
BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

02/2016

M 2017
04405
152058

fineti CHOCO ROCKS Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

12/2017

M 2018
05864
159952

fineti SPREAD Chipita Global S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-
ATTICA, 14452, GRECIA

03/2019

M 2019
00448
161884

SERENITY RESORT G & R LAKE SRL,
STRADA: GARII NUMAR
2A, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

SERENITY RESORT
S.R.L., STRADA: GARII
NUMAR 2A, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

07/2019

M 2019
01198
164451

12/2019

M 2019
03749
163922

11/2019

M 2021
05491
180378

02/2022

737

EFES Pilsener 
THE MEDITERRANEAN 
BEER

Anadolu Efes Biracilik
Ve Malt Sanayii
Anonim Sirketi, STR.
BAHÇELIEVLER
MAHALLESI ŞEHIT
IBRAHIM KOPARIR
CADDESI NR. 4,
ISTANBUL, TURCIA

ANADOLU EFES
BIRACILIK VE MALT
SANAYI ANONIM
ŞIRKETI, STR.
BAHÇELIEVLER
MAHALLESI ŞEHIT
IBRAHIM KOPARIR
CADDESI NR. 4,
ISTANBUL, TURCIA

INFATUSS Difass International
Srl, VIA AUSA N. 181,
LOCALITÀ CERASOLO,
CORIANO (RN), 47853,
ITALIA

Difass International
SPA, VIA AUSA N. 181,
LOCALITÀ CERASOLO,
CORIANO (RN), 47853,
ITALIA

DIRECT CLIENT
SERVICES S.R.L.,
STR. PICTOR ARTHUR
VERONA NR. 15,
CORP A1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

COMPANATICO DIRECT CLIENT
SERTVICES SRL,
STR. PICTOR ARTHUR
VERONA NR. 15,
CORP A1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2022
01215
184547

METROGUARD M SERV
ED SECURITY

ACACIA METROGUARD
SECURITY SRL,
STR.HASANCEA, NR.35,
JUDEȚ CONSTANȚA
903700, VALU LUI
TRAIAN, BUCUREȘTI,
ROMANIA

METROGUARD M
SERVED SECURITY
S.R.L., STR.HASANCEA,
NR.35, JUDEȚ
CONSTANȚA 903700,
VALU LUI TRAIAN,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2022

738
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Modificări adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

028083
020177

BOTOX ALLERGAN, INC, 2525
DUPONT DRIVE, IRVINE,
CALIFORNIA 92715,
SUA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

07/1996

028262
008439

SUMITOMO Sumitomo Chemical
Co., Ltd, 27-1,
SHINKAWA 2-CHOME,
CHOU-KU, TOKYO,
104-8260, JAPONIA

Sumitomo Chemical
Co., Ltd, 2- 7-1,
NIHOBBASHI, CHOU-
KU, TOKYO, 103-6020,
JAPONIA

02/1998

028672
020509

11/1995

029795
024340

YAKULT KABUSHIKI KAISHA
YAKULT HONSHA, 1-19
HIGASHI SHIMBASHI 1-
CHOME, MINATO-KU,
TOKIO, JAPONIA

KABUSHIKI KAISHA
YAKULT HONSHA,
1-10-30, KAIGAN,
MINATO-KU,
TOKYO,105-8660,
TOKIO, JAPONIA

03/1997

029796
022503

KABUSHIKI KAISHA
YAKULT HONSHA, 1-19,
HIGASHI SHIMBASHI
1-CHOME, MINATO-
KU, TOCHIO, JAPONIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

KABUSHIKI KAISHA
YAKULT HONSHA,
1-10-30, KAIGAN,
MINATO-KU, TOKYO,
JAPONIA, 105-8660, US,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/1997

032067
022177

HESSTON CNH France SA,
18 PLACE DES
NYMPHEAS,
VILLEPINTE, 93420,
FRANȚA

03/1998

M 2001
00773
045540

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2001

739

PEEK & 
CLOPPENBURG

SAMSUNG SAMSUNG C&T
CORPORATION, 67,
SEJONG-DAERO, JUNG-
GU, SEOUL, REPUBLIC
OF KOREA (TAEPYUNG-
RO 2-KA)

SAMSUNG C&T
CORPORATION, 26,
SANGIL-RO, 6-GIL,
GANGDONG-GU,
SEOUL, REPUBLIC
OF KOREA,REPUBLICA 
POPULARA
DEMOCRATĂ
COREEANĂ

CNH France SA, 16-18,
RUE DES ROCHETTES,
91150 MORIGNY -
CHAMPIGNY, 93420,
FRANȚA

ALLERGAN, INC, 1
N.WAUKEGAN ROAD,
NORTH CHICAGO,
ILLINOIS, 60064, US,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2002
03624
052231

02/2003

M 2002
03627
052131

02/2003

M 2002
04096
052081

Advanz Pharma
Switzerland Sarl c/o
TMF Services SA, RUE
DE JARGONNANT 2,
GENEVE 1207, ELVEȚIA

02/2003

M 2002
04514
054475

SC RADIC STAR SRL,
STR. CAVALERULUI NR.
893, JUDEŢUL ARGEŞ,
ŞTEFĂNEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

SC RADIC STAR SRL,
DN 7, NR. 209, JUDEŢUL
ARGEŞ, ŞTEFĂNEŞTI,
117715, ARGEȘ,
ROMANIA

09/2003

M 2002
05556
053556

06/2003

M 2002
05909
055076

PALEMO SIGN SRL,
STR. INTRAREA
BINELUI NR. 1A, C1-
BLOC ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. C1-3.17,
ETAJ 2, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2003

M 2002
06033
053431

ULKER CLIP YILDIZ HOLDING
A.S., KISIKLI MAH.
FERAH CAD. NO: 2/4 B.
CAMLICA USKUDAR,
ISTANBUL, TURCIA

YILDIZ HOLDING A.S.,
KISIKLI MAH. ÇEŞME
ÇIKMAZI SOK NO: 6/1
ÜSKÜDAR, ISTANBUL,
TURCIA

06/2003

740

PREPARATE DIN 
CARNE RADIC STAR 
LIDER DE CALITATE

RCO TOYS 
JUCĂRIE PLUŞ

BELLES MARKS
LTD, ARTEMIDOS,3-5
ARTEMIDOS TOWER,
1 ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101, 6020,
LARNACA, CIPRU

CODE ZERO FROST BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

CODE ZERO PLUS BELLES MARKS LTD,
4 ARCH. MAKARIOU
& KALOGRAION,
NICOLAIDES SEA
VIEW CITY, BLOCK A-B,
ETAJ 9, APARTAMENT:
903-904, 6016,
LARNACA, CIPRU

BELLES MARKS LTD,
ARTEMIDOS, 3-5
ARTEMIDOS TOWER,
1ST FLOOR, FLAT/
OFFICE 101, 6020,
LARNACA, CIPRU

BRINAVESS Advanz Pharma
Switzerland Sarl c/
o TMF Services SA,
PLACE DES ALPES
4, 1201 GENEVA,
ELVEŢIA

WET HANKIES MEGA DISPOSABLES
SA, 114 DEKELIAS ST., 
AHARNES, 13671,
GRECIA

MEGA DISPOSABLES
SA, 148 DEKELIAS
ST., AHARNES, 136 78,
GRECIA

PALEMO SIGN SRL,
INTRAREA BINELUI
NR.1A, SPAȚIU
TIP DEPOZIT, ÎN
SUPRAFAȚA DE
604,20 MP, SITUAT ÎN
CLĂDIRE DEPOZITARE
- HALA CENTRALA DIN
COMPLEX FORTUNA,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2002
06419
053171

ATITUDINEA TIBERIU NEMET, STR.
ALEEA LUPENI NR.
10, BL. E1, SC. A, AP.
9, CONSTANŢA, 8700,
CONSTANȚA, ROMANIA

05/2003

M 2002
06807
054412

ASOCIAŢIA
PRODUCĂTORILOR ŞI
IMPORTATORILOR DE
AUTOMOBILE - A.P.I.A.,
STR. BERVENI NR. 53,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013406, ROMANIA

09/2003

M 2003
05168
057506

ANSON'S JC New Retail AG,
KALANDERGASSE
4, ZURICH, 8045, SZ,
SWAZILAND

JC New Retail
AG, INNERE
GUTERSTRASSE 2,
6300 ZUG, ZURICH,
SWAZILAND

03/2004

M 2004
06789
063440

CLOPPENBURG JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

02/2005

M 2006
12752
082341

JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

08/2007

M 2009
03767
106152

SC MAX BET SRL,
STR. BĂRĂȚIEI, NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

02/2010

M 2009
05805
110111

Peek JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2010

M 2009
05806
104049

Cloppenburg JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2009

M 2009
06730
104936

PuC JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

12/2009

741

FNIAR 
FORUMUL NATIONAL 
AL INDUSTRIEI 
DEAUTOMOBILE 
DIN ROMANIA

PEEK & 
CLOPPENBURG

MAX BET 
- BEST GAMES 
IN THE WORLD

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300 , ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

SC MAX BET SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

TIBERIU NEMET, STR.
DOROBANTILOR, NR.
43A, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

ASOCIAŢIA
PRODUCĂTORILOR ŞI
IMPORTATORILOR DE
AUTOMOBILE - A.P.I.A.,
PIAŢA MONTREAL, NR.
10, WTC, INTRAREA D,
ET. 2, CAMERA 2.13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011469, ROMANIA
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2009
06731
104909

P&C JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

M 2009
06732
104910

PuC JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

M 2010
01836
109052

ALBER HOLDING ALBER HOLDING
CAPITAL S.A., STR.
POETULUI NR. 1/C, ET.
1, AP. 4, BIROUL NR.
9, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

09/2010

M 2011
01532
163686

OPTIMA SC VECTOR
INTERNATIONAL
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI,
NR.319, SECTORUL 6,
OBIECTIV 19B, PARTER
+ETAJ 1+ETAJ 2,
SCARA 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2019

M 2011
04846
120306

CADEXPERT SC CADEXPERT
NET SRL, STR. SEG.
MAJ. NEDELEANU
ION NR. 9, BL. P 61,
SC. 2, ET. 6, AP. 53,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
01877
120432

10/2012

M 2012
04775
124215

oradea life.ro TOPSOUND S.R.L.,
STR. SUCEVEI, NR.
64, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

06/2013

742

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

ALBER HOLDING
CAPITAL S.A., STR.
BICAZ NR. 1-5, CLĂDIRE
BIROURI, BIROU/
APARTAMENT 3, 
JUD.ARAD, ARAD,
ROMANIA

SC VECTOR
INTERNATIONAL
SRL, STR. VIRGIL
PLEŞOIANU NR. 5,
MANSARDA, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

SC CADEXPERT NET
SRL, STRADA FĂT
FRUMOS, NR.10,
BL.P15, SC.3, AP.96,
COD POȘTAL 051784,
SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

Recumedis BLAJUT VIOREL IONEL,
STR. GH. ASACHI NR.
17, JUD. IASI, IAȘI,
ROMANIA

BLAJUT VIOREL IONEL,
STR. SFANTUL NICOLAE
NR. 4, JUD. IAŞI, SAT
PROSELNICI, COM.
MIROSLAVA, ROMANIA

TOPSOUND S.R.L.,
STR. PIATRA CRAIULUI,
NR. 8, JUD. BIHOR,
ORADEA, ROMANIA
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M 2012
04894
121991

ONE MODELS SC TOMADI ONE
MODELING AGENCY
SRL, SAT LEU, JUD.
DOLJ, COMUNA LEU,
DOLJ, ROMANIA

SC TOMADI ONE
MODELING AGENCY
SRL, STR. LT.
COL. CONSTANTIN
MARINESCU 6, BL. A36,
SC. 1, AP.1, CAMERA
1, SECTOR 5, 050796,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
05844
124469

eARCHIVE SC COMTEC NET SRL,
STR. MEXIC NR. 13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011755, BUCUREȘTI,
ROMANIA

06/2013

M 2012
05919
124523

SC BIM REFORM SRL,
CALEA CĂLĂRAŞILOR
NR. 170, BL. 56, SC.
A, AP. 20, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

M 2012
06331
140317

SC LAND ATELIER
SRL, STR. GHEORGHE
ŢIŢEICA NR. 85-87,
ET. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2016

M 2012
06795
124400

RADU NECHIFOR,
PIAŢA NOUĂ BL. P2, SC.
A, ET. 2, AP. 6, JUDEŢUL
SIBIU, CISNĂDIE,
555300, SIBIU, ROMANIA

06/2013

M 2012
06854
140456

Pain plaisir SC MAISON MORIES
SRL, B-DUL DACIA
NR.32, SC.B, ET.2, AP.23,
SECTOR 1, 010414,
BUCURESTI, 010414,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2016

M 2012
06875
129764

SC PASTEL AGE SRL,
BD. TIMIŞOARA NR.
29, BL. F, SC. B, ET.
5, AP. 17, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061329,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2014

743

MACELARIA CUTITUL 
DE AUR ALTIN BICAK 
KASABI

LAND ATELIER Parts &
Accessories Est. 
2004 Bucharest

Radu Nechifor 
PANFLUTES

pastel a bright 
experience

SC COMTEC NET SRL,
STR. LOUIS BLANC
NR. 1, FAZA II, ET. 2,
SECOR. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC BIM REFORM SRL,
INTRAREA TEREMIA
NR. 7, CAMERA 4, ET. 1,
SECT. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC LAND ATELIER
SRL, ŞOSEAUA
PANTELIMON, 
NR. 1, LOT. 1, CORP DE
CLĂDIRE C15, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

RADU NECHIFOR, STR.
ARINULUI NR. 3, SAT
SELIMBAR, JUDEŢUL
SIBIU, COMUNA
SELIMBAR, 557260, 
ROMANIA

SC PASTEL AGE SRL,
STR. ARDELENI NR. 33,
SECT. 2, BUCUREŞTI,  
ROMANIA

SC MAISON MORIES
SRL, B-DUL ION
MIHALACHE, NR.
42-52, PARTER,
BL.35, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010414,
ROMANIA
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M 2012
06944
124437

SC COMATI PSG SRL,
BDUL. GENERAL
ION DRAGALINA NR.
24, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

06/2013

M 2012
07026
127430

GTI TAXI SC GTI RENTAL CARS
SRL, STR. TURNU
MĂGURELE NR. 2-10,
CAMERA 3A, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2013

M 2012
07093
124005

SC DIGITAL WEB
EXPERT SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 21-23,
CAMERA 54, ET. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2013

M 2012
07221
124209

NEXT LEVEL SECURITY SC NEXT LEVEL
SECURITY SRL, STR.
ECATERINA VARGA
NR. 9, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550225, SIBIU,
ROMANIA

06/2013

M 2012
07283
124302

Dikoko SC LOCKET TRADING
SRL, STR. G-RAL
EREMIA GRIGORESCU,
BL. 10PP, PARTER, JUD.
BRĂILA, BRILA, BRĂILA,
ROMANIA

06/2013

M 2012
08044
129097

FUNDATIA RINGIER
FOUNDATION, BDUL.
DIMITRIE POMPEIU
NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2014

M 2013
00008
124847

Ecoul munţilor SC QUILL PEN PAPER
SRL, STR. MIHAI
VITEAZU NR. 5, BL. B23,
AP. 11, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

07/2013

M 2013
00167
125112

home light SC NETVOLT SRL,
ŞOS. ALEXANDRIEI
NR. 76-78, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

08/2013

744

COMATI PSG travel & 
more

gift books CADOURI 
DE CITIT

Ringier Foundation 
AJUTĂ COPIII !

SC COMATI PSG SRL,
BDUL. IULIU MANIU, NR.
18, SUBSOL, PARTER,
S.A.D. 1, JUD.TIMIŞ,
TIMIȘOARA, ROMANIA

SC GTI RENTAL CARS
SRL, STR. TURNU
MĂGURELE NR. 2-10,
CAMERA 1, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC DIGITAL WEB
EXPERT SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 21-23,
CAMERA 52, ET. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC NEXT LEVEL
SECURITY SRL,
BULEVARDUL GENERAL
VASILE MILEA, B. 12,
ET. 2, AP. 6, JUD. SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SC LOCKET TRADING
SRL, STR. RĂMNICU
SĂRAT, NR. 86,
CLĂDIREA C6 JUD.
BRĂILA, BRĂILA, 
ROMANIA

FUNDATIA RINGIER
FOUNDATION, BDUL.
DIMITRIE POMPEIU
NR. 9 - 9 A, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC QUILL PEN PAPER
SRL, STR. TINERETULUI
NR. 5, SAT VADURI,
COMUNA ALEXANDRU
CEL BUN, NEAMȚ,
ROMANIA

SC NETVOLT SRL,
ŞOS. ALEXANDRIEI NR.
203A, ÎN SUPRAFAŢĂ
DE 50MP, SECTORUL
5, BUCUREŞTI, 077025,
ROMANIA
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M 2013
00286
123964

CARAIMAN BERGENBIER S.A,
STR. DIMITRIE POMPEI
NR. 9-9A, CLADIREA
20, ET. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BERGENBIER S.A,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI
NORD, NR.10,
CLĂDIREA O1, ETAJ
5, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

05/2013

M 2013
00495
129587

BOTTEGA ITALIANA SC BOTTEGA ITALIANA
SRL, B-DUL MUNCII
NR. 217-219, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

04/2014

M 2013
00526
126980

AZIA SC AZIA SRL, STR.
ALEXANDRU CEL BUN
NR. 7, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, 600058, BACĂU,
ROMANIA

11/2013

M 2013
00702
124837

07/2013

M 2013
01269
128138

SC BERGENBIER SA,
BD. DIMITRIE POMPEI
NR. 9-9A, CLĂDIREA
20, ET. 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BERGENBIER
SA, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI NORD,
NR.10, CLĂDIREA O1,
ETAJ 5, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

02/2014

M 2013
01869
126591

SC SABIO COSMETICS
SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 66, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011865, BUCUREȘTI,
ROMANIA

11/2013

M 2013
03613
132272

DRACULAFILM GÎLEA MARIAN
ADRIAN, STR. JEPILOR
NR. 6A, BL. A6A, SC.
B, AP. 16, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

09/2014

745

BV Bacania Veche 
- toate bune

PRIETENIA 
CUCERESTE 
ROMANIA

BIOACTIVE BIOACTIV 
BIOAKTIVEN

SC BOTTEGA
ITALIANA SRL, STR.
TRANDAFIRILOR, NR.
9, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA

SC AZIA SRL, CALEA
MOLDOVEI, NR. 4, 
JUD.BACĂU, BACĂU, 
ROMANIA

SC BACANIA VECHE
SRL, DRUMUL
PĂDUREA PUSTNICU
127, BL. T029B, ET. 1, 
AP. 4, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  
ROMANIA

SC SABIO COSMETICS
SRL, BD. AVIATORILOR
NR. 66, PARTER,
CAMERA 1, AP. 2, 
SECTOR 1,
BUCUREȘTI,  
ROMANIA

GÎLEA MARIAN
ADRIAN, STR. BOGDAN
VODĂ, NR. 22, JUD.
BRAŞOV, BRAȘOV, 
ROMANIA

SC BACANIA VECHE
SRL, B-DUL BARBU
VACARESCU NR. 49, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2013
04712
132641

THE MAKEUP SHOP SC MAKEUP SHOP SRL,
STR. PROFESOR ION
INCULEŢ NR. 10, BL.
677, AP. 10, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700720,
ROMANIA

10/2014

M 2013
09200
130699

PEEK JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09201
130698

CLOPPENBURG JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09202
130697

PuC JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09203
130700

P&C JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2014
03130
133070

MEGA MALL MEGA MALL
BUCUREŞTI S.R.L.,
STR. BARBU
VĂCĂRESCU NR.
301-311, ET. 3, BIROUL
NR. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2014

M 2014
05890
138348

CENTRELE DE
EXCELENTA ARES
SRL, STR. NICOLAE
CARAMFIL, NR.85A,
ÎNCĂPEREA NR.18,
ET.5, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2015

M 2014
06144
135129

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
CONSTANTIN BOSIANU
NR. 16, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2015

746

Centrele de Excelenţă 
în Cardiologie 
şi Radiologie 
Intervenţională ares

FOOTPRINTS RETAIL 
BUSINESS ANALYTICS

MAKEUP SHOP
SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR.
2, SAT MIROSLAVA,
COMUNA MIROSLAVA,
JUD. IAŞI, ROMANIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

MEGA MALL
BUCUREŞTI S.R.L.,
CALEA FLOREASCA
NR. 169A, FLOREASCA
169, CLĂDIREA A,
ET. 5, SECŢIUNEA
A5.1, BIROUL NR. 07,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CENTRELE DE
EXCELENTA ARES SRL,
STR. TONY BULANDRA,
NR. 27, PARTER,
BIROUL 11,
SECTORUL2, 
BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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M 2014
06145
135128

FOOTPRINTS SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
CONSTANTIN BOSIANU
NR. 16, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2015

M 2014
06973
137102

Peek & Cloppenburg JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

07/2015

M 2014
07601
137101

Peek & Cloppenburg JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

07/2015

M 2015
05265
142155

MAX BET S.R.L., STR.
BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2016

M 2015
05266
142156

MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
STR. BĂRĂŢIEI NR.
31, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2016

M 2015
05663
141501

U MAX BET S.R.L., STR.
BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2016

M 2015
05664
142987

MAXFUN MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
STR. BĂRĂŢIEI NR.
31, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2016

M 2015
05665
182498

U MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
STR. BĂRĂŢIEI NR.
31, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2022

747

MAXBET SALA 
DE JOCURI

MAXBET SALA 
DE JOCURI

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  
ROMANIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

MAX BET S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2015
05666
141576

MAXFUN MAX BET S.R.L., STR.
BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2016

M 2015
05919
140494

Peek JC NEW RETAIL AG,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

02/2016

M 2015
07051
141730

BARRACUDA SC BARRACUDA
GUARD SECURITY
SRL, SAT PECIU NOU,
NR.163, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA PECIU NOU,
ROMANIA

04/2016

M 2016
00515
143204

MAXJOY MAX BET S.R.L., STR.
BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2016

M 2016
00515
143204

MAXJOY MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
STR. BĂRĂŢIEI NR.
31, ET. 2, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2016

M 2017
00522
149471

MAXBET AVANTAJ SC MAX BET SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BU, ROMANIA

07/2017

M 2017
00522
149471

MAXBET AVANTAJ SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
CAMERA 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2017

748

MAX BET S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

JC NEW RETAIL
AG, INNERE
GÜTERSTRASSE 2,
ZUG, 6300, ELVEȚIA

BARRACUDA GUARD
SECURITY SRL, STR.
MINSK NR. 10, CAMERA
1, AP. 1, SAT MOŞNIŢA
NOUĂ, COMUNA
MOŞNIŢA NOUĂ,
JUD. TIMIŞ,ROMANIA

MAX BET S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET JOCURI
ELECTRONICE S.R.L.,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2017
03675
153364

03/2018

M 2017
03675
153364

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
CAMERA 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2018

M 2017
03839
151788

12/2017

M 2017
03839
151788

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
CAMERA 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
03920
151755

12/2017

M 2017
03921
151756

12/2017

M 2017
03922
151757

12/2017

749

MAXBET CAMPIONI 
ÎN FAPTE BUNE

MAXBET CAMPIONI 
ÎN FAPTE BUNE

CAMPIONI ÎN FAPTE 
BUNE

CAMPIONI ÎN FAPTE 
BUNE

FOOTPRINTS O
MNICHANNEL CRM

FOOTPRINTS 
LOCATION-BASED 
MARKETING

SC MAX BET SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FOOTPRINTS SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
ŞTIRBEI VODĂ, NR.
114-116, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
ŞTIRBEI VODĂ, NR.
114-116, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
ŞTIRBEI VODĂ, NR.
114-116, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2017
03924
151758

12/2017

M 2017
03926
151760

12/2017

M 2017
07374

BOBOC & ASOCIATII STEFAN-PETRUT
BOBOC, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2017
07375

SMART LAWYERS FOR
SMART BUSINESS

STEFAN-PETRUT
BOBOC, BD. UNIRII NR.
76, BL. J3A, SC. 1, ET.
8, AP. 32, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2018
03375
158384

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
CAMERA 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2018

M 2018
03375
158384

12/2018

M 2018
07352
185464

CAMELO UNO SRL,
STR. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR.
52, SC. 3, AP. 59, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

10/2022

750

FOOTPRINTS MOBILE 
APPLICATIONS

FOOTPRINTS RETAIL 
ANALYTICS

RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ

RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ

dentro Amenajari 
rezidentiale

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
ŞTIRBEI VODĂ, NR.
114-116, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,
ET. 7, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

STEFAN-PETRUT
BOBOC, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI, NR. 7D, BL.
3, SC. B, ET. 8, AP. 397,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

STEFAN-PETRUT
BOBOC, ŞOS. VITAN
BÂRZEŞTI, NR. 7D, BL.
3, SC. B, ET. 8, AP. 397,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET SRL,
STR. BĂRĂŢIEI NR. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MAX BET SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAMELO UNO SRL,
INTRAREA ROCILOR
NR. 12-16, C2, ETAJ 2,
CAMERA 24, SECTOR  6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
ŞTIRBEI VODĂ, NR.
114-116, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2019
00448
161884

SERENITY RESORT SERENITY RESORT
S.R.L., STRADA: GARII
NUMAR 2A, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

07/2019

M 2021
05383
179757

HS HYBRID SECURITY HYBRID SECURITY
SRL, BULEVARDUL
ALEXANDRU OBREGIA
NR. 40, BL. R8, SC.
2, ET. 10, AP. 85,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2022

M 2021
07069
181715

MAXBET ACADEMY MAX BET SRL, STR.
BĂRĂŢIEI, NR. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2022

M 2021
07070
181710

MAXBET ACADEMY MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
STR. BĂRĂŢIEI,
NR. 31, CAMERA 3,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2022

M 2021
07990
185588

Allbun ALLBUN E-COMMERCE
SRL, STR. NICOLAE
LABIS NR. 1, BL. 4,
SC. 4, AP. 98, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV,
500171, BRAȘOV,
ROMANIA

10/2022

M 2022
02997
186840

IVABROWS LUMIERE BEAUTY
SERVICES S.R.L., STR.
LAMOTESTI NR. 4,
CAMERA NR. 1, BL.
5, SC. 1, ET. 4, AP. 20,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2022

751

SERENITY RESORT
S.R.L., STR.
HĂLCHIULUI NR. 100,
PARTER, JUD. BRAŞOV,
CODLEA, ROMANIA

HYBRID SECURITY SRL,
ALEEA FIZICIENILOR
NR. 23, BL. 1A, SC. 3,
ET. 4, AP. 48, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.1,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL,
ȘOSEAUA OLTENIȚEI,
NR.2, SPAȚIUL NR.3,
ETAJ 1, SECTORUL 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALLBUN E-COMMERCE
SRL, STR. MORILOR
NR. 46, CAMERA
2, ET. 1, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUMIERE BEAUTY
SERVICES S.R.L., BD.
PIPERA NR. 1, BL. 5,
ET.1, AP. 18, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA





LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI MANDATARI 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR
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MODIFICĂRI MANDATARI ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul cererii Mandatar vechi Noul mandatar

127481 M 2013 03859/
04/06/2013

SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIŞ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUŢA POŞTALĂ
640, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

755

SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIŞ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUŢA POŞTALĂ
640, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500171, ROMANIA





MODIFICĂRI  ŞI  TRANSMITERI  
DE  DREPTURI - CESIUNI
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

026501
021603

RUMMIKUB M&M Ventures
(2014) Limited, GR.
XENOPOULOU,17,

LIMASSOL
CY-3106, CIPRU

ORLY FIDELMAN, 14TH
DANIN STREET, TEL-AVIV,
6215471, ISRAEL

11/1995

055515
039825

ULTRAHALER FISONS LIMITED, RPR
HOUSE 50 KINGS HILL
AVENUE KINGS HILL,

WEST MALLING, ME19
4AH, MAREA BRITANIE

OPELLA HEALTHCARE
UK LIMITED, 410 THAMES
VALLEY PARK DRIVE,
READING, RG6 1PT,
BERKSHIRE, MAREA
BRITANIE

09/2000

M 2000
01994

042665

HORLICKS GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare

UNILEVER IP HOLDINGS
B.V., WEENA 455, 3013,
AL ROTTERDAM, TARILE
DE JOS

04/2001

M 2001
00773

045540

PEEK &
CLOPPENBURG

PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF, D
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2001

M 2002
02649

050466

CAPOLLINI MASPEX-GMW Sp. z.o.o.
S.K.A, UL. CHOPINA

10, WADOWICE,
34-100, POLONIA

IP-GMW Sp. z.o.o. S.K.A.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34 - 100,
POLONIA

09/2002

M 2002
02887

053295

LOOX FUJITSU LIMITED, 1-1,
KAMIKODANAKA 4-

CHOME, NAKAHARA-
KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA-KEN,

211-8588, JAPONIA

FUJITSU CLIENT
COMPUTING LIMITED,
1-2, KASHIMADA 1-
CHOME, SAIWAI-
KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 212-058,
JAPONIA

05/2003

M 2002
02888

053296

POCKET LOOX FUJITSU LIMITED, 1-1,
KAMIKODANAKA 4-

CHOME, NAKAHARA-
KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA-KEN,

211-8588, JAPONIA

FUJITSU CLIENT
COMPUTING LIMITED,
1-2, KASHIMADA 1-
CHOME, SAIWAI-
KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 212-058,
JAPONIA

05/2003

M 2002
06781

054107

TEST HAYAT CHEMICAL ROM
SRL, STR. INTERIOARĂ

NR. 3, CONSTANŢA,
8700, ROMANIA

HAYAT KIMYA SANAYI
ANONIM ŞIRKETI, MAHIR
IZ CADDESI, NO. 25,
ALTUNIZADE, USKUDAR,
ISTANBUL, TURCIA

07/2003

(UK) IP Limited, 980
GREAT WEST ROAD,

BRENTFORD MIDDLESEX
TW8 9GS, ENGLAND

759

Cesiuni totale
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2003
05168

057506

ANSON'S ANSON'S HERRENHAUS
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GMBH ,
KALANDERGASSE
4, ZURICH, 8045, SZ,
SWAZILAND

03/2004

M 2004
06789

063440

CLOPPENBURG PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF, D
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

02/2005

M 2005
05801

081209

FINETTI DIPS Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Europe GmbH,
LINDBERGH-ALLEE
1, GLATTPARK, 8152,
ELVEȚIA

06/2007

M 2006
12752

082341

PEEK &
CLOPPENBURG

PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF, D
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

08/2007

M 2009
05564

107544

olala Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Europe GmbH,
LINDBERGH-ALLEE
1, GLATTPARK, 8152,
ELVEȚIA

05/2010

M 2009
05805

110111

Peek PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2010

M 2009
05806

104049

Cloppenburg PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

10/2009

M 2009
06730

104936

PuC PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

M 2009
06731

104909

P&C PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009
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M 2009
06732

104910

PuC PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

12/2009

M 2010
02612

109111

09/2010

M 2010
08628

114165

ELCOMEX POWER
THAT WORKS

GRECU ION, STR. TURDA
NR. 5A, CONSTANȚA,

JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

04/2011

M 2010
08629

115127

www.elcomex.ro GRECU ION, STR. TURDA,
NR. 5A, CONSTANȚA,

JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

IOAN-FILIP GRECU,
STR. TURDA NR. 5A,
JUD. CONSTANŢA,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2011

M 2012
06085

130404

SIBIU WEDDING
DAYS

MOMENTOS SRL,
STR. GRÂULUI NR.
27, ET. 2, CAMERA

40, JUD. SIBIU, SIBIU,
550039, SIBIU, ROMANIA

05/2014

M 2013
01025

125846

fineti Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Europe GmbH,
LINDBERGH-ALLEE
1, GLATTPARK, 8152,
ELVEȚIA

09/2013

M 2013
01026

125707

FINETI Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Europe GmbH,
LINDBERGH-ALLEE
1, GLATTPARK, 8152,
ELVEȚIA

09/2013

M 2013
01193

131302

WEDDING DAYS MOMENTOS SRL,
STR. GRÂULUI NR.
27, ET. 2, CAMERA

40, JUD. SIBIU, SIBIU,
550039, SIBIU, ROMANIA

07/2014

ANGELA IOANA BUIACU, 
BULEVARDUL 1 MAI

NR.30, BL.OD15, SC.B,
ET.5, AP.64, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FlorideLux.ro 
florărie online

SC COMGABY MOLN
SRL, COMUNA PRUNDU
BÂRGĂULUI, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 261A,
BISTRITA-NASAUD,
SUSENII BÂRGĂULUI,
ROMANIA

IOAN-FILIP GRECU,
STR. TURDA NR. 5A,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC CRIS & TEO SRL,
STR. GRÂULUI NR. 27,
JUD. SIBIU, 550039,
SIBIU, ROMANIA

SC CRIS & TEO SRL,
STR. GRÂULUI NR. 27,
JUD. SIBIU, 550039,
SIBIU, ROMANIA

760



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2013
06277

128416

PRELUDE SC JOLIDON IMPORT
EXPORT SRL, STR.

TĂBĂCARILOR NR.1,
JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA,

400139, ROMANIA

02/2014

M 2013
08727

137360

DIABETRIX Biokraft GmbH, HINTERE
BAHNHOFSTRASSE 6,
USTER, 8610, ELVEȚIA

GROUP AURORA
MANAGEMENT CORP.
S.R.L., STR. MAXIMILIAN
POPPER NR. 23, ET.
4, AP. 11, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2015

M 2013
09200

130699

PEEK PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09201

130698

CLOPPENBURG PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09202

130697

PuC PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2013
09203

130700

P&C PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

06/2014

M 2014
01884

131899

LILLY SC JOLIDON IMPORT
EXPORT SRL, STR.

TĂBĂCARILOR NR.1,
JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA,

400139, ROMANIA

08/2014

M 2014
06144

135129

FOOTPRINTS
RETAIL BUSINESS
ANALYTICS

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2015

M 2014
06145

135128

FOOTPRINTS SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2015

JOLIDON
INTERNATIONAL SRL,
STR. TABACARILOR 
NR.2A, JUDETUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,  
ROMANIA

JOLIDON
INTERNATIONAL SRL,
STR. TABACARILOR 
NR.2A, JUDETUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,  
ROMANIA
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marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2014
07507

137186

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR

DE PORUMBEI
DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAŞ

NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

07/2015

M 2014
07508

137187

EXPOZIŢIA
NAŢIONALĂ
COLUMBOFILĂ A
ROMÂNIEI

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR

DE PORUMBEI
DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAŞ

NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

07/2015

M 2014
07509

137188

CAMPIONATUL
NAŢIONAL
COLUMBOFIL AL
ROMÂNIEI

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR

DE PORUMBEI
DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAŞ

NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

07/2015

M 2014
07510

137189

BERLIN NAŢIONAL FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR

DE PORUMBEI
DIN ROMÂNIA,
STR. FĂGĂRAŞ

NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

07/2015

M 2014
07601

137101

Peek & Cloppenburg PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF, D
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

07/2015

M 2015
05474

184164

AVANTGARDEN
CORESI

DANIELA CRISTINA
KASPER , STR.

STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500209,

BRAȘOV, ROMANIA

08/2022

M 2015
05919

140494

Peek PEEK & CLOPPENBURG
KG, BERLINER ALLEE

2, DUSSELDORF,
40212, GERMANIA

CBM CREATIVE BRANDS
MARKEN GmbH,
KALANDERGASSE 4,
ZURICH, 8045, ELVEȚIA

02/2016

M 2015
08435

142692

ENVIRO naturals ENVIRO NATURALS
AGRO, STR. PRECIZIEI,

12A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

05/2016

Federaţia Naţională
Columbofilă 
din România 
FONDAT1937

IMMO LODGIA ONE
S.R.L., STR. ZAHARIA
STANCU NR. 6, SPAȚIU
COMERCIAL 2, BIROUL
1, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, ROMANIA

ENVIRO NATURALS
PRODUCTION SRL,
STR. CATINEI, NR. 15B,
FETEŞTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

763



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Nr.
depozit/
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Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2016
05538

COLUMBOFILUL
ANULUI

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR
DE PORUMBEI DIN

ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAŞ NR. 14,

SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010898, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

M 2016
05539

PORUMBELUL
ANULUI

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR
DE PORUMBEI DIN

ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAŞ NR. 14,

SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010898, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

M 2017
03920

151755

FOOTPRINTS SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
03921

151756

FOOTPRINTS
OMNICHANNEL
CRM

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
03922

151757

FOOTPRINTS
LOCATION-BASED
MARKETING

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
03924

151758

FOOTPRINTS
MOBILE
APPLICATIONS

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
03926

151760

FOOTPRINTS
RETAIL ANALYTICS

SC FULLSCREEN
DIGITAL SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 82-94,

ET. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Footprints For Retail
S.R.L., STR. NICOLAE G.
CARAMFIL NR. 19, ET. 2,
CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

12/2017

M 2017
04405

152058

fineti CHOCO
ROCKS

Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL
ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Europe GmbH,
LINDBERGH-ALLEE
1, GLATTPARK, 8152,
ELVEȚIA

12/2017
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marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2018
00703

183367

HOTEL CLASSIC
INN

CRISTIAN STANCIU,
STR. SF. ANDREI NR.
55A, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

SC METCONS TOP SRL,
STR. SF. ANDREI NR. 55A,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

07/2022

M 2018
01466

157030

Clubul Gold Premii
în bani

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ
A CRESCĂTORILOR
DE PORUMBEI DIN

ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAŞ NR. 14,

SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010898, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

09/2018

M 2018
03354

158006

OZONO CENTRUL MEDICAL
CARDIODENT SRL, STR.
MIRCEA ELIADE NR. 35,
JUDEŢUL IAŞI, VALEA

LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

11/2018

M 2018
05864

159952

fineti SPREAD Mondelez Hellas Snacks
Production S.M.S.A.,
DRUMUL NATIONAL

ATTICA, 14452,
METAMORFOSSIS-

ATTICA, 14452, GRECIA

Mondelez Europe GmbH,
LINDBERGH-ALLEE
1, GLATTPARK, 8152,
ELVEȚIA

03/2019

M 2018
07425

161224

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

05/2019

M 2019
08298

167338

UNIUNEA FEDERAŢIILOR
COLUMBOFILE DIN

ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAŞ NR.14,

SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010898, ROMANIA

UNIUNEA FEDERAȚIILOR
COLUMBOFILE DIN
ROMÂNIA, STR.
FĂGĂRAȘ NR.14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010898, ROMANIA

06/2020

M 2021
08488

182881

the cheesy way EATBLE BRANDS
S.R.L., COM. BACIU,

NR. 177F, JUDEŢ
CLUJ, SAT POPEȘTI,

407058, CLUJ, ROMANIA

06/2022

ATENA-LAMIA KM 12,
METAMORFOSSIS-

M 2020
02170

169307

LIANHUA
QUINGWEN
JIAONANG

BUCURESTI, ROMANIA

Shijiazhuang Yiling
Pharmaceutical Co.
Ltd, 238, TIANSHAN
STREET, HI-TECH AREA,
SHIJIAZHUANG HEBEI
PROVINCE, 050035,
CHINA, CHINA

FCI FEDERATIA NATIONALA
  A CRESCATORILOR 
   DE PORUMBEI 

DIN ROMANIA, 
STR. FĂGĂRAȘ NR. 14,

SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,010898, 

ROMANIA

MEDICAL DENTALINVEST
S.R.L., STR.MIRCEA 
ELIADE NR.33-35, CAM. 
C2, ET.1,VALEA LUPULUI, 
JUD.IAŞI, ROMANIA

Uniunea Națională
Columbofilă 
din România 
FONDAT1937

EATBLE VIRTUAL
BRANDS S.R.L., SAT
POPEŞTI, COMUNA
BACIU NR. 177F, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

CICI TANG SRL, STR. 09/2020
BANU UDREA NR.
9-11, BL. J2, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 3,
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M 2021
08698

183861

HE HEPOL CHERSIN MIHAIL, CALEA
PLEVNEI NR. 145B, BL.2,

AP. 2065, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CHERSIN MIHAIL, CALEA
PLEVNEI NR. 145B, BL.2,
AP. 2065, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
LOHUIS LED LIGHTING
S.R.L., BD. IULIU MANIU
NR. 528, ET. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

08/2022

M 2022
00770

184052

EMAR ELENA-LETITIA PAMFIL,
STR. LIBERTATII, NR.

1, BL. M3, AP. 005, JUD.
ILFOV, STEFANESTII

DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

GABRIEL ALEXANDRU
PAMFIL, STRADA

LIBERTĂȚII NR.1BL. M3,
AP.005, SAT ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, ILFOV, ROMANIA

08/2022

M 2022
00821

184380

KVP MOBILI CATALIN-VIOREL
PINTEA, ALE. NUCULUI,

NR. 7A, ET. 6, AP. 51, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

08/2022

M 2022
05848

STATERA The
Excellence of Pure
Beauty

FLORIN - DANIEL
JURAVLE, CAL. GIULEȘTI
NR.107, BL.10, SC.1, ET.7,

APT.29, SECTORUL 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

JFD MEDICAL S.R.L.,
ŞOSEAUA PIPERA
NR.4, ETAJ 6, SETOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

M 2021
08488

182881

the cheesy way EATBLE BRANDS
S.R.L., COM. BACIU,

NR. 177F, JUDEŢ
CLUJ, SAT POPEȘTI,

407058, CLUJ, ROMANIA

06/2022EATBLE VIRTUAL
BRANDS S.R.L., SAT
POPEŞTI, COMUNA
BACIU NR. 177F, JUD.
CLUJ, ROMANIA

ELENA-LETITIA PAMFIL,
STR. LIBERTATII, 
NR. 1, BL. M3, AP. 005, 
JUD.ILFOV, 
STEFANESTII DE JOS, 
077175, ROMANIA

KVP MOBILI GROUP
S.R.L., STR. TINOASA NR.
42, SAT MOARA NICA,
COMUNA MOARA, JUD.
SUCEAVA,ROMANIA
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

007781
013358

TIENAM MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

01/1998

026910
020299

MERCK SHARP &
DOHME

01/1996

027358
018512

VAQTA MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

03/1996

043823
032441

STOCRIN MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

06/1999

046028
033522

INVANZ MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

09/1999

046030
033523

EMEND MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

09/1999

046498
031994

M M R II MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

05/1999

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

053567
038407

CANCIDAS MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

07/2000

M 2001
02690

047174

INVANZ MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

01/2002

M 2004
00124

060227

GARDASIL MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

09/2004

M 2005
04581

068386

JANUVIA MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

12/2005

M 2005
12622

074919

SILGARD MERCK SHARP & DOHME
CORP., ONE MERCK

DRIVE, WHITEHOUSE
STATION, 08889, NEW

10/2006

M 2010
01836

109052

ALBER HOLDING S.C. Laicom Invest S.R.L.,
STR. POETULUI, NR.1/C,
ARAD, ARAD, ROMANIA

09/2010

ShopBag ÎN DRUM
SPRE TINE

SC SECA DISTRIBUTION
SRL, STR. MALU ROŞU

NR. 105A, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,

100491, ROMANIA

11/2013

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Merck Sharp & Dohme
LLC, 126 EAST LINCOLN
AVE., P.O. BOX 2000,
RAHWAY, NJ 07065,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

UTA S.A., STR. POETULUI
NR. 1/C, ET. 1, AP. 4,
BIROUL NR. 9, 
JUD.ARAD, ARAD, 
ROMANIA

M 2013
03192

127056

SC AQUILA PART PROD 
COM SRL, 
STR. MALU ROSU NR. 
105A, PLOIEŞTI, 104490,
PRAHOVA, ROMANIA
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2019 07567/
166412

L-sun XINGJI BABY SRL, ŞOS.
BUREBISTA NR. 6, CAMERA

05/05/2020-

04/05/2030

Exclusivă

M 2010 02612/
109111

FlorideLux.ro
florărie online

01/08/2017-

19/04/2022

ExclusivăANGELA IOANA BUIACU, 
BULEVARDUL 1 MAI  NR. 30, 
BL.OD15, SC.B,ET.5, AP.64, 

SECTOR 6,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

NR. 2, COMUNA CERNICA,
JUDEŢUL ILFOV, SAT

TANGANU, ILFOV, ROMANIA

KRISTA PERFECT DISTRIBUTION
S.R.L., STR. CIREŞULUI NR. 43G,
FUNDENI, COM. DOBROEŞTI,
JUD. ILFOV, ROMANIA

ECOMMERCE BUSINESS
DEVELOPMENT S.R.L., B-DUL 
IULIU MANIU NR. 7, CORP N,
INCINTA  APACA, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

138348 M 2014 05890/
27/08/2014

Numărul cererii

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA,NR.246C, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

777





Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

126630(R) 18/04/2033 35, 41 CRISTIANA TERENCHE S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

018976(3R) 02/09/2032 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA

124817(R) 21/12/2032 9, 16 Microsoft Corporation ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

019803(3R) 21/08/2032 16 KIMBERLY - CLARK
WORLDWIDE INC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

003032(5R) 15/11/2032 3, 5, 30 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

053502(2R) 18/10/2032 35, 39 SERV CONSULTING S.R.L. CABINET N.D. GAVRIL SRL

003044(5R) 15/11/2032 3, 5 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

126980(R) 29/01/2033 43 SC AZIA SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

126253(R) 14/09/2032 35, 41 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

052987(2R) 13/09/2032 3 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

123744(R) 12/10/2032 9, 35,
42

Google LLC SC ROMINVENT SA

129410(R) 10/12/2032 35, 41 MARIA COTOI AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

053906(2R) 09/10/2032 5 SC LABORMED-PHARMA SA RATZA & RATZA SRL

021456(3R) 19/10/2032 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA

171931(R) 29/01/2033 29 SC AGRICOLA
INTERNATIONAL SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

055703(2R) 07/04/2033 42 RATZA & RATZA SRL

121230(R) 23/05/2032 35, 42 R/GA MEDIA GROUP INC ROMINVENT SA

124165(R) 21/11/2032 30, 35,
39

SC M.P. BĂNEASA PASTE SA SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

008268(5R) 20/09/2032 33 HAVANA CLUB HOLDING S.A RATZA SI RATZA SRL

124415(R) 15/10/2032 19 SC MARMURA PANTELIMON
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

124815(R) 21/12/2032 9, 16 Microsoft Corporation ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

012569(4R) 30/07/2032 39 THRIFTY RENT-A-CAR
SYSTEM, LLC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

018977(3R) 02/09/2032 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA SI RATZA SRL

054648(2R) 21/08/2032 9, 11,
37

SC ELECTRO TOTAL SRL

053691(2R) 18/10/2032 30, 35,
39

S.C. M.P. BANEASA-PASTE
S.A.

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

053553(2R) 16/10/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

PETOSEVIC SRL

123534(R) 01/10/2032 30, 35,
39

SC PANEMAR MORARIT SI
PANIFICATIE SRL

127430(R) 30/10/2032 38, 39 SC GTI RENTAL CARS SRL

007924(5R) 28/11/2032 5, 8, 9,
10, 11,
16, 21

BAUSCH & LOMB
INCORPORATED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

124408(R) 19/11/2032 35, 37 SC ASCET COM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

054412(2R) 17/12/2032 35, 41 ASOCIAŢIA
PRODUCĂTORILOR ŞI
IMPORTATORILOR DE
AUTOMOBILE - A.P.I.A.

123977(R) 02/11/2032 44 SC DENTSON CLINIC SRL

125199(R) 28/09/2032 30 ISI SAL OFFSHORE ALACARTE IP SRL

126634(R) 24/10/2032 29 ISI SAL OFFSHORE ALACARTE IP SRL

131226(R) 24/10/2032 29 ISI SAL OFFSHORE ALACARTE IP SRL

120432(R) 20/03/2032 44 BLAJUT VIOREL IONEL
BLAJUT VIOREL IONEL

145603(R) 12/11/2032 11, 35 SC DEMCO ELECTRO DESIGN
SRL

054418(2R) 19/11/2032 3, 5 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

RATZA & RATZA SRL

127106(R) 28/02/2033 35 SC MARELE PESCAR TRADE
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123150(R) 03/09/2032 1, 6,
19, 20,
35, 37

USI365 DEVELOPMENT S.R.L. INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY

054834(2R) 17/10/2032 3 COLGATE PALMOLIVE
COMPANY

PETOSEVIC SRL

053356(2R) 29/10/2032 30 SC BETTY ICE SRL ROMINVENT S.A.

053357(2R) 29/10/2032 30 SC BETTY ICE SRL ROMINVENT S.A.

140456(R) 23/10/2032 30 SC MAISON MORIES SRL MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

053355(2R) 29/10/2032 30 SC BETTY ICE SRL ROMINVENT S.A.

053054(2R) 18/09/2032 35, 43 LA FATTORIA RISTORANTE
SRL

RODALL S.R.L.

124254(R) 26/10/2032 7, 9,
16, 35,
36, 38,
41, 42,
45

SC SMILE MEDIA SRL ROMINVENT S.A.

124437(R) 26/10/2032 35, 39 SC COMATI PSG SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

172749(R) 05/10/2032 35, 41 ANCA BRĂDEAN
NAGY TIBERIU ADRIAN
ALEXANDRU BUCUR

SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL

123813(R) 08/11/2032 41 TEODOR - ALEXANDRU
IONESCU

052637(2R) 11/11/2032 4 TotalEnergies SE DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

053728(2R) 28/11/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

054940(2R) 09/12/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

058579(2R) 08/11/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

054401(2R) 31/10/2032 5 ANTIBIOTICE SA

123628(R) 03/10/2032 45 SC ALLCRISGUARD SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

053556(2R) 16/10/2032 5 MEGA DISPOSABLES SA SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

003017(5R) 15/11/2032 9, 10,
11

OMRON CORPORATION ROMINVENT S.A.

053848(2R) 15/10/2032 33, 35,
41, 43

CLAUDIU NECŞULESCU CABINET N.D. GAVRIL SRL

124400(R) 19/10/2032 15 RADU NECHIFOR INTELLEMMI CONSULT SRL

124469(R) 13/09/2032 9, 35,
42

SC COMTEC NET SRL

134774(R) 02/05/2032 16, 38,
41, 42

UNIVERSITATEA DE STIINTE
AGRONOMICE SI MEDICINA
VETERINARA

125293(R) 07/01/2033 12, 35 SC AUTOMOTIVE COMPLETE
SYSTEMS SRL

CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA

019939(3R) 03/11/2032 5 ASPEN GLOBAL
INCORPORATED

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

053431(2R) 08/11/2032 30 YILDIZ HOLDING A.S. PETOSEVIC SRL

056501(2R) 25/11/2032 5 Colgate-Palmolive Company PETOSEVIC S.R.L.

123743(R) 12/10/2032 9, 35,
42

Google LLC SC ROMINVENT SA

123566(R) 02/10/2032 35, 37,
40

GOSOIU GABRIEL-DRAGOS AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

145455(R) 12/10/2032 35, 42 Google LLC SC ROMINVENT SA

125435(R) 12/10/2032 35, 42 Google LLC SC ROMINVENT SA

122892(R) 16/11/2032 16, 35,
41

S.C. ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

122516(R) 16/10/2032 16, 35,
41

S.C. ROMANIA
HYPERMARCHE S.A.

COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

054745(2R) 02/12/2032 3, 5 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

PETOSEVIC S.R.L.

123745(R) 12/10/2032 9, 35,
42

Google LLC SC ROMINVENT SA

053658(2R) 02/12/2032 3, 5 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

PETOSEVIC S.R.L.

054734(2R) 14/02/2033 5, 30,
32, 35,
39

SC APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU SRL

ALACARTE IP SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

134999(R) 13/11/2032 5, 10,
35, 42,
44

SC ALPHA CLINICS SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

024322(3R) 26/11/2032 25 HBI Branded Apparel
Enterprises, LLC

PETOSEVIC S.R.L.

052554(2R) 27/09/2032 29, 35,
41

MARIOARA FAIGHENOV

020204(3R) 26/11/2032 25 HBI Branded Apparel
Enterprises, LLC

S.C. PETOSEVIC S.R.L.

051465(2R) 25/06/2032 33, 35,
39

SC MURFATLAR ROMANIA SA

126862(R) 18/03/2033 35, 39,
40

SC SPECTRUM CENTER SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

125180(R) 11/01/2033 45 SC VIGILENT SECURITY
TEHNIC SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

092300(2R) 01/10/2032 12 SSANGYONG MOTOR
COMPANY

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128916(R) 19/04/2033 35, 43 SC GRAND SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

123865(R) 17/10/2032 30 SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

053320(2R) 29/10/2032 31 CJ CORP SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

020509(3R) 16/03/2033 22, 24 SAMSUNG C&T
CORPORATION

ROMINVENT S.A.

124302(R) 09/11/2032 9, 16,
21, 35,
39, 42

SC LOCKET TRADING SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA

127348(R) 04/01/2033 29, 30,
31

PARTNER IN PET FOOD
HUNGARIA KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG

123651(R) 03/10/2032 35, 36,
41

CEC BANK SA

123739(R) 19/10/2032 5 KRKA tovarna zdravil d.d. Novo
mesto

MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123652(R) 03/10/2032 35, 36,
41

CEC BANK SA

020488(3R) 11/02/2033 16, 35 GALLUP, INC. PETOSEVIC SRL

053132(2R) 25/11/2032 3 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

PETOSEVIC S.R.L.

052640(2R) 11/11/2032 14 EXPRESS, LLC ROMINVENT S.A.

053552(2R) 16/10/2032 32 TAMPICO BEVERAGES INC. ROMINVENT S.A.

134341(R) 11/10/2032 29, 30,
35, 43

P.F. MUNTEANU ADRIAN
MIHAI

SOC. APELLO BRANDS SRL

055076(2R) 01/11/2032 28, 35 PALEMO SIGN SRL

128979(R) 11/03/2033 39 SC GAT LOGISTIC SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

052722(2R) 11/11/2032 1, 4 TotalEnergies SE DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

052532(2R) 04/11/2032 3, 5,
30, 35,
39, 44

SC MEDIMFARM SA

127335(R) 13/03/2033 36, 37,
43

MAURER IMOBILIARE SA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

128812(R) 07/03/2033 9, 42 SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

053342(2R) 30/10/2032 25, 35 IULIA DOBRIN SC RODALL SRL

124847(R) 03/01/2033 16, 35,
41

SC QUILL PEN PAPER SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU

129097(R) 14/12/2032 9, 16,
28, 35,
41, 44,
45

FUNDATIA RINGIER
FOUNDATION

150288(R) 02/04/2032 6, 7, 8,
12, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 45

SC GRAMPET SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

131300(R) 07/03/2033 9, 42 SC BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

053948(2R) 22/10/2032 3, 5 MERZ PHARMA GMBH & CO
KGAA

ROMINVENT S.A.

024323(3R) 26/11/2032 25 HBI Branded Apparel
Enterprises, LLC

SC PETOSEVIC SRL

124133(R) 06/11/2032 3 Unilever IP Holdings B.V. ROMINVENT S.A.

053131(2R) 25/11/2032 3 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

050723(2R) 12/03/2032 16, 35,
39, 40,
41

SC RUVE PRESS SRL CABINET M. OPROIU SRL

056496(2R) 25/11/2032 3 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

SC PETOSEVIC SRL

125397(R) 08/11/2032 18, 25,
41, 43

"MATEI Claudia-Iulia"
Întreprindere Individuală

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU

126209(R) 13/06/2033 35, 43 SC RAMS BUSINESS PARK
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

053947(2R) 22/10/2032 3, 5 MERZ PHARMA GMBH & CO
KGAA

ROMINVENT S.A.

127786(R) 10/09/2032 5, 35 SC PUNTA PHARM SRL AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL

127481(R) 04/06/2033 35 SC ALEX CREATIV SRL SC INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

127785(R) 10/09/2032 5, 35 SC HEALTH ADVISORS SRL AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

054620(2R) 04/11/2032 11, 35,
37, 42

ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

065741(2R) 24/09/2032 16, 35 SC RUVE PRESS SRL CABINET M. OPROIU SRL

020477(3R) 21/01/2033 7 HIROSE MANUFACTURING
CO., LTD.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

053738(2R) 04/11/2032 11, 35,
37, 42

ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED

ROMINVENT S.A.

125392(R) 19/02/2033 30 MOARA CIBIN S.A.

054533(2R) 26/02/2033 12 SUBARU CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

052881(2R) 18/09/2032 5 WATSON PHARMACEUTICALS
INC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123276(R) 21/09/2032 16 ZONA BALCANILOR SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

125445(R) 14/02/2033 35, 37,
39

SC CHIMPEX SA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

126594(R) 15/11/2032 43 SC ELMAFARM SRL ACTA MARQUE AGENȚIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

121833(R) 06/06/2032 35 SC AGROLAND BUSINESS
SYSTEM SRL

CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

124523(R) 18/09/2032 35, 42 SC BIM REFORM SRL

053171(2R) 26/11/2032 16, 35,
41

TIBERIU NEMET CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA

125269(R) 22/02/2033 3, 9,
14, 16,
18, 20,
21, 24,
25, 28,
29, 30,
32, 33,
34, 35,
42

LEGENDARY DRACULA SRL ENACHE IP PARTNERS SRL

053007(2R) 14/10/2032 19 BRIKSTON CONSTRUCTION
SOLUTIONS SA

SC RODALL SRL

053262(2R) 02/10/2032 38, 41,
42

CISCO TECHNOLOGY INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

003070(5R) 27/11/2032 33 ANGOSTURA INTERNATIONAL
LIMITED

ROMINVENT S.A.

125009(R) 03/01/2033 35, 41,
45

SC BENEFIT SEVEN S.A S.C. PETOSEVIC S.R.L.

127000(R) 21/05/2033 14, 24,
25

PINK FASHION SRL

133907(R) 13/02/2033 35 SC ISSA INTERNET SRL

129587(R) 28/01/2033 35, 39 SC BOTTEGA ITALIANA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123406(R) 17/08/2032 9, 28,
35, 41,
42

SC SMARTECH SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

124931(R) 30/08/2032 29 SC ELGA COMERT SRL

125458(R) 20/02/2033 44 SC AMA OPTIMEX SRL

007959(5R) 11/01/2033 1, 2 SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.

ROMINVENT S.A.

124666(R) 04/02/2033 35, 37,
42

SC SIEMCROM GRUP SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

121991(R) 31/07/2032 35, 41 SC TOMADI ONE MODELING
AGENCY SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

124005(R) 01/11/2032 9, 16,
35, 36,
38, 41,
42, 45

SC DIGITAL WEB EXPERT SRL ROMINVENT SA

121832(R) 14/06/2032 29, 31,
35

SC AGROLAND BUSINESS
SYSTEM SRL

CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

123490(R) 03/09/2032 41 ALEXANDRA DOROBANTU

125042(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

125037(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

155038(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

125040(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

125039(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

125041(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

008439(5R) 11/01/2033 1 SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.

ROMINVENT S.A.

124308(R) 06/07/2032 19 SC VALPLAST INDUSTRIE SRL CABINET INDIVIDUAL AVOCAT
OANA COCOLOI

020203(3R) 25/11/2032 1, 9 GLORIA GmbH ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL
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expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

054819(2R) 23/01/2033 21 THE COCA-COLA COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

020216(3R) 07/01/2033 3, 5 HERBALIFE INTERNATIONAL,
INC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

124209(R) 07/11/2032 45 SC NEXT LEVEL SECURITY
SRL

125043(R) 28/01/2033 35, 38,
41

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

053971(2R) 23/01/2033 32 THE COCA-COLA COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121058(R) 25/04/2032 32 HANI SAMI ELSAYED
ABDELHAMID

124491(R) 13/12/2032 35 CRETUL LEONARD CRISTIAN
MIHAI ION

129764(R) 25/10/2032 35, 41 SC PASTEL AGE SRL

123742(R) 17/10/2032 1, 30 LESAFFRE ET COMPAGNIE SC ROMINVENT SA

124816(R) 21/12/2032 9, 16 Microsoft Corporation ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123872(R) 05/09/2032 30, 35 SC BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL

NOMENIUS SRL

126358(R) 03/04/2033 24 SC BAROCCA FASHION SRL-
D

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

054088(2R) 13/11/2032 38, 42 SMARTREE HRTECH S.R.L.

172411(R) 19/07/2032 16, 35,
38, 41,
42

ANTENA TV GROUP SA

126591(R) 19/03/2033 3, 35 SC SABIO COSMETICS SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

121059(R) 25/04/2032 30 HANI SAMI ELSAYED
ABDELHAMID

124215(R) 24/07/2032 35 TOPSOUND S.R.L. INTELECT SRL

125052(R) 24/01/2033 9, 42 SC LOGIC IT CONSULT SRL

136420(R) 13/03/2033 35, 37,
39

SC M INSTALL SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS
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123806(R) 18/10/2032 5 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123805(R) 18/10/2032 5 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128138(R) 25/02/2033 32, 33,
41

SC BERGENBIER SA ROMINVENT S.A.

052433(2R) 07/11/2032 20 Zsolt-Ede Bereczki SC NOMENIUS SRL

126210(R) 15/10/2032 19, 21,
35

SC LASSELSBERGER SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

054475(2R) 14/11/2032 29 SC RADIC STAR SRL

124837(R) 04/02/2033 29, 30,
35, 41,
43

SC BACANIA VECHE SRL ALACARTE IP SRL

126140(R) 13/03/2033 35, 39,
41

AUTOCHEMICALS S.R.L. AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

052641(2R) 27/11/2032 5 SC TERAPIA SA

053816(2R) 12/11/2032 5, 35 SC TERAPIA SA

053430(2R) 08/11/2032 5, 35 SC TERAPIA SA

124652(R) 07/01/2033 29, 35 SC VRANCIOAIA
TRADITIONAL SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

053783(2R) 02/12/2032 35, 36,
37

SC MIDOCAR SRL

124422(R) 10/10/2032 2, 35 SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

125883(R) 15/03/2033 29 SAVENCIA SA

124424(R) 02/10/2032 1, 2,
17, 19,
35, 39

SC FABRYO CORPORATION
SRL

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

053678(2R) 04/12/2032 3 GR SARANTIS SA CABINET M. OPROIU, SRL

140317(R) 02/10/2032 35 SC LAND ATELIER SRL TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL
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067710(2R) 02/12/2032 43 Ramada International, Inc. ROMINVENT S.A.

053962(2R) 28/11/2032 1, 5,
29, 30,
31, 32,
35, 39

AGRANA ROMANIA S.R.L.

124431(R) 18/10/2032 5 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

054621(2R) 05/11/2032 28 SC JUNO SRL

053935(2R) 13/11/2032 25 SC PROCOSFIN COMP SRL SC RODALL SRL

125676(R) 09/01/2033 37, 38,
39, 41,
42, 45

Mihai Cojocariu

125763(R) 06/04/2032 35, 36,
41, 42

MARIUS EUGENIU-
GALBENUSĂ

053648(2R) 06/11/2032 6, 9,
12, 37,
42

SC AEROSTAR SA BACAU

123036(R) 03/07/2032 29, 30,
31, 32,
35, 39

GALBENUSA MARIUS
EUGENIU

123329(R) 12/09/2032 12, 35,
37, 39

SIRBU PAUL

124545(R) 04/12/2032 44 SC ARCADIA HOSPITAL SRL

124606(R) 13/12/2032 3, 16,
35, 44

SC SONYA MOD SA TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL

123531(R) 16/10/2032 5 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

054061(2R) 08/01/2033 35, 36,
39, 43

SC PARALELA 45 TURISM SRL

124107(R) 10/10/2032 7 Shang Gong Sewing Machine
(Zhejiang) Co., Ltd.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

096932(2R) 04/10/2032 41, 43 KERZNER INTERNATIONAL
LIMITED

CABINET ENPORA

125469(R) 11/02/2033 11, 35,
37

SC M INSTALL SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS
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053370(2R) 23/10/2032 6, 9,
19, 35,
40

SC PLASTY PROD SRL

127459(R) 11/04/2033 41 RADU FLORIN SARANDAN S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

125339(R) 25/02/2033 45 SC S.Y.S. BEST GUARD SRL

122924(R) 05/09/2032 3, 35 SC EXHELIOS SRL

125141(R) 20/02/2033 38, 42,
45

SC INTEGRA GUARD SRL
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase

M 2022 04433 28/06/2022 ERIS RINSOFT LIMITED,
29 EVERARD CLOSE,
WORCESTER,
WR26ET, WC, MAREA
BRITANIE

M 2022 03462 18/05/2022 The Orange Blue BLUE MEDIA SRL,
STR. ANDREI
DOGA, NR. 28/5,
AP. 59, CHIŞINĂU,
REPUBLICA
MOLDOVA

M 2022 02238 30/03/2022 BASAR ROMANIA BTK BUCOVINA
TRADIȚIONAL
KOSHER S.R.L., COM.
MARGINEA NR. 3009,
JUDEȚ SUCEAVA,
MARGINEA, 727345,
ROMANIA

M 2022 00762 02/02/2022 PLAYMAKERS PLAYMAKER JUNIOR
SRL, SAT CĂPUSU
MARE NR. 269 A,
JUD. CLUJ, COMUNA
CĂPUSU MARE, 
ROMANIA

M 2022 06765 26/09/2022 EASY CONTA ILIE PANA, CALEA
SEVERINULUI NR.
24, BL. 403A, SC. 1,
AP. 3, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200222, 
ROMANIA
DANIEL-TEODOR
PREDA, STR.
DOROBANTI NR.
21, BL. 21, SC. A,
ET. 1, AP. 8, JUD.
OLT, SLATINA, 
ROMANIA

M 2022 06877 29/09/2022 CASA DINTRE BRAZI FUNDATIA C.I.D.-
ROMANIA (CHILDREN
IN DISTRESS - COPII
IN DIFICULTATE),
STR. RADU DE
LA AFUMATI NR. 16, 
SECTOR 2, 
BUCURESTI, 020667,
ROMANIA
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M 2022 00204 13/01/2022 KAUF

ELECTROMEISTER
parte din instalatia
electrica

KAUF
ELECTROMEISTER
SRL, STR. 
G-RAL. EREMA
GRIGORESCU, 
NR.11, BL. 81, 
SC. B, AP.37, JUDEŢ 
PRAHOVA,PLOIESTI, 
ROMANIA

M 2022 07484 19/10/2022 PERFECTUM DANIR PREST S.R.L.,
SAT DUMBRĂVIȚA,
STR. PHOENIX NR. 36,
JUD. TIMIȘ, COMUNA
DUMBRĂVIȚA, 
ROMANIA
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Nr. depozit,
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2010 08893 /
115242

DELIA BELCIU CABINET
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

SC MLS INVEST TRADING
SRL

10/2011 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, mirodenii,
gheaţă.
43 - Servicii de alimentație publică, Servicii de
cazare temporară, Servicii de bar, Cafenele,
Bufete cu autoservire, Cantine, Catering pentru
mâncare și băutură, Restaurante, Restaurante
cu autoservire, Snack-baruri

30 -
neschimbată
43 - modificată

M 2020 04801 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

VALVIS HOLDING SA 33 - Băuturi alcoolice care conţin apa seltzer. 33 - modificată

M 2020 04802 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

VALVIS HOLDING SA 33 - Băuturi alcoolice care conţin apa seltzer 33 - modificată

M 2022 01941 /
186740

42 - modificată

M 2022 02060 / PROTECTMARK SRL CARETTA SRL 6 - Aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de
aluminiu, plăci de ancorare / plăci de fundaţie,

6 -
neschimbată

803

ANTIBIOTICE SA 11/2022 42 - Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de control
și autentificare a calității, Cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică.
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publicare
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oţel cornier, benzi metalice pentru legare / benzi
metalice pentru înfăşurare sau fixare, grinzi
metalice / traverse metalice, şuruburi metalice
pentru prinderea cablurilor, legături metalice,
bolţuri metalice, bolţuri, plate, colţare metalice
pentru construcţii, ramificaţii metalice pentru
ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată, bare de
oţel tras la rece, materiale de construcţii din
metal, panouri de construcţii din metal, garduri
metalice, panouri metalice pentru garduri,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice,
plafoane metalice, lanţuri metalice, tuburi
metalice pentru coşul de fum, canale metalice
pentru coşul de fum, coşuri de fum etalice,
acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, coliere metalice pentru fixarea ţevilor,
inele de cupru, sârmă de cupru, neizolată,
cornişe metalice, cuplaje metalice pentru lanţuri,
ţevi de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
si lustruite, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată/conducte
şi ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, coturi metalice pentru ţevi, bolţuri
cu ochi / şuruburi cu inel, inele de etanşare
metalice, fitinguri metalice pentru construcţii,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, grinzi metalice pentru construcţii,
cârlige (feronerie), cârlige metalice pentru
plăcile de ardezie pentru acoperiş, plăci din

17 -
neschimbată
35 -
neschimbată

804
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fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată,
sârmă de fier, feronerie / articole metalice, de
mică dimensiune, grinzi metalice, racorduri
metalice pentru ţevi, şipci metalice, căptuşeli
metalice pentru construcţii, buiandrugi metalici,
bolţuri de blocare, încuietori metalice, altele
decât cele electrice, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
reţele de conducte, catarge metalice, mulaje
metalice pentru cornişe, mulaje metalice pentru
construcţii, cuie, ecusoane metalice / plăci de
identificare metalice, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, stâlpi metalici de
gard, ţigle metalice, paravane metalice, pavele
metalice, plăci de pavare din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, proptele metalice,
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
inele metalice / coliere de oprire metalice, nituri
din metal, acoperişuri metalice intermitente,
învelitori metalice pentru acoperişuri, ţigle
metalice pentru acoperişuri, învelitori metalice
pentru acoperiş, învelitori metalice pentru
acoperiş, care încorporează celule fotovoltaice,
frânghii metalice, funii metalice, şuruburi
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metalice, foi şi plăci metalice, plăci metalice
pentru construcţii, manşoane (feronerie), arcuri
(feronerie), pinteni, bandă de oţel / armătură de
oţel, sârmă din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel,
ţevi din oţel / tuburi din oţel, cepuri metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice,
ţevi metalice / tuburi metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
plăci metalice de căptuşit pereţii, şaibe metalice,
panouri acustice din metal, sârmă din metal
comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
sârmă din aliaje metalice comune, cu excepţia
firelor fuzibile, frânghii de sârmă.
17 - Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii de
protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă din
azbest, placă de azbest / plăci de azbest, foi
de azbest, pâslă de azbest, hârtie de azbest,
învelişuri din azbest, ţesături din azbest, pânză
de azbest, căptuşeli din azbest, carton de
azbest, fibre de azbest, azbest, căptuşeli din
scoarţă pentru izolare fonică, furtunuri din
pânză cauciucată, fibre de carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, compoziţii chimice pentru repararea
fisurilor, cabluri din cauciuc, vată de bumbac
pentru etanşare (călăfătuire), garnituri de
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etanşare pentru cilindri, materiale dielectrice
(izolatoare), benzi de etanşare pentru tâmplărie /
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, benzi
adezive texturate, fire elastice, altele decât
cele utilizate la produsele textile / aţe elastice,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
materiale de umplutură pentru rosturile de
dilataţie / umpluturi pentru rosturile de dilataţie,
fibră de sticlă pentru izolare / fibre de sticlă
pentru izolare, ţesături din fibră de sticlă
pentru izolare, materiale de filtrare din spume
semiprelucrate sau plastic), fitinguri, nemetalice,
pentru conductele de aer comprimat, fitinguri,
nemetalice, pentru ţevile flexibile, fitinguri,
nemetalice, pentru ţevile rigide, furtunuri flexible,
nemetalice, folie de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat / folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, folii din metal pentru izolare / folii
metalice pentru izolare, garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare,
hârtie izolatoare, ţesături izolatoare, lac
izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare
pentru cabluri, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, cauciuc lichid, chit, mică, în formă brută
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sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, compoziţii pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele
de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, soluţii din
cauciuc, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, lână de
zgură (izolator), materiale de izolare fonică,
cauciuc sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate /
răşini artificiale, semiprelucrate, fire din plastic
pentru lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele
textile, fire din material plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, supape din cauciuc
sau fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele
decât pentru împachetat, fibră vulcanizată,
şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată, inele
de etanşare / garnituri de etanşare, compoziţii
pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, produse
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de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
materiale izolatoare pentru acoperișuri, benzi
de etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de etanșare.
35 - Servicii de publicitate şi marketing, servicii
de management şi administrare a afacerilor,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu aluminiu, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu sârmă din aluminiu,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu folie de aluminiu, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de ancorare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci de fundaţie,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu oţel cornier, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
metalice pentru legare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu grinzi
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu traverse metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu legături metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu bolţuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu bolţuri, plate, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu colţare metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ramificaţii metalice pentru ţevi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu alamă,
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu bare de oţel
tras la rece, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de construcţii
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu panouri de construcţii
din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri metalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
legături de cabluri metalice, neelectrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plafoane metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu lanţuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tuburi metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu canale metalice pentru coşul de
fum, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
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de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu coliere metalice pentru
fixarea ţevilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu inele de cupru, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă de cupru, neizolată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu cornişe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu cuplaje metalice pentru lanţuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu ţevi de scurgere din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu sifoane de scurgere (supape) din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bare de metal trase la rece si
lustruite, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu conducte metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu conducte şi ţevi metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu coturi metalice pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
bolţuri cu ochi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şuruburi cu inel, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
inele de etanşare metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu dale
metalice pentru pardoseală, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu pardoseli
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu grinzi metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cârlige (feronerie), servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cârlige etalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu plăci din fier, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fier, în formă brută sau semiprelucrată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu sârmă de fier, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu feronerie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
articole metalice, de mică dimensiune, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata,servicii de comerţ online în legătură
cu racorduri metalice pentru ţevi, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
şipci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu buiandrugi metalici, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu bolţuri de blocare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu încuietori
metalice, altele decât cele electrice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu capace metalice pentru gurile de canal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu colectoare metalice pentru reţele
de conducte, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu catarge metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru cornişe, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu mulaje metalice pentru construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cuie, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ecusoane metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de identificare metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
duze metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piuliţe metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
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cu minereuri metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu stâlpi metalici de
gard, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu ţigle metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu paravane
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pavele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
curidicata, servicii de comerţ online în legătură
cu plăci de pavare din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu coloane
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pini (feronerie),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu mufe din metal pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu conducte metalice, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pitoni metalici,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu platforme, prefabricate, din metal,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
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legătură cu dopuri metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu cepuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu verande (structuri) din metal, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
stâlpi metalici, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu stâlpi metalici, pentru
liniile electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu piloni metalici pentru liniile
electrice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu proptele metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu materiale de armare din metal
pentru ţevi, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de armare din
metal pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu inele metalice,
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servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu coliere de oprire metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
nituri din metal, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu acoperişuri metalice
intermitente, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu învelitori metalice pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţigle metalice pentru
acoperişuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu învelitori metalice pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu învelitori metalice pentru
acoperiş, care încorporează celule fotovoltaice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu frânghii metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu funii
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu şuruburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu foi şi plăci metalice, servicii de comerţ cu
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amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice pentru construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu manşoane
(feronerie), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu arcuri (feronerie), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
pinteni, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu bandă de oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu armătură
de oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu sârmă din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu stâlpi de
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu table din oţel, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţevi din
oţel, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu tuburi din oţel, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu pardoseli din
plăci metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
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online în legătură cu tubaje metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
ţevi metalice, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu tuburi metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
elemente de fixare metalice de perete, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu placări metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu căptuşeli metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci
metalice de căptuşit pereţii, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu şaibe metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu panouri acustice din metal, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu sârmă din metal comun, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţesătură
metalică, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pânză metalică, servicii

820



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
sârmă din aliaje metalice comune, cu excepţia
firelor fuzibile, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu frânghii de sârmă, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu răşini acrilice, semiprelucrate, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi adezive, altele decât pentru papetărie
şi pentru scopuri medicale sau de uz casnic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu folii de protecţie anti-reflexie pentru
geamuri (folii colorate), servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu folii de protecţie
anti-orbire pentru geamuri (folii colorate),
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu perdele de siguranţă din azbest,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu placă de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu plăci de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu foi de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
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servicii de comerţ online în legătură cu pâslă
de azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu hârtie de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu învelişuri din azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţesături
din azbest, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu pânză de azbest, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu căptuşeli din azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu carton de
azbest, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fibre de azbest, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu azbest,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu furtunuri din pânză cauciucată,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu fibre de carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de călăfătuire, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu cabluri din cauciuc, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru cilindri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale dielectrice (izolatoare), servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu benzi de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
benzi adezive texturate, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu fire elastice,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
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în legătură cu aţe elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
de umplutură pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
umpluturi pentru rosturile de dilataţie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fibre de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de filtrare din spume semiprelucrate
sau plastic), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fitinguri, nemetalice, pentru
conductele de aer comprimat, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fitinguri,
nemetalice, pentru ţevile flexibile, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
fitinguri, nemetalice, pentru ţevile rigide, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
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furtunuri flexible, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folie de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la
împachetat, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu folii de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii din metal pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu folii metalice pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vată
de sticlă pentru izolare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu gutapercă,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu furtunuri din material textil, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
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de comerţ online în legătură cu pâslă izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu uleiuri izolatoare pentru transformatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu uleiuri izolatoare, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu hârtie
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu ţesături izolatoare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
lac izolator, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu substanţe pentru izolarea
clădirilor împotriva umidităţii, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu vopsele
izolatoare, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de
comerţ online în legătură cu benzi izolatoare,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu tencuială izolatoare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale refractare izolatoare, servicii de
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comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale izolatoare pentru cabluri, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu îmbinări, nemetalice, pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
cauciuc lichid, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu chit, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu mică,
în formă brută sau semiprelucrată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu lână minerală (izolator), servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu materiale
neconductoare pentru reţinerea căldurii, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu garnituri pentru ţevi, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu garnituri de etanşare pentru ţevi, servicii
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de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
mufe pentru ţevi, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu folii din
plastic, altele decât pentru împachetat, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
substanţe din plastic, semiprelucrate, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fibre din plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de ranforsare,
nemetalice, pentru ţevi, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu inele
de cauciuc, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu dopuri din cauciuc, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu soluţii din cauciuc, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compuşi de
etanşare pentru îmbinări, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu benzi
autoadezive, altele decât cele pentru papetărie
şi de uz medical sau casnic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu lână de
zgură (izolator), servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale de izolare fonică,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu cauciuc sintetic, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu răşini
sintetice, semiprelucrate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu răşini
artificiale, semiprelucrate, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu fire
din plastic pentru lipit, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu fire pentru lipit
din plastic, servicii de comerţ cu amănuntul,

829



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu fire din cauciuc, altele
decât cele utilizate la produsele textile, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu fire din material plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu supape
din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online în
legătură cu fibră vulcanizată, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online în legătură cu şaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu inele de etanşare, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu compoziţii pentru
garniturile de etanşare pentru tâmplărie, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
opritoare din cauciuc pentru ferestre, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
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servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu materiale izolatoare pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu benzi de etanșare cu
adeziv pentru îmbinări pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online
în legătură cu plăci ușoare din vată minerală
pentru izolare acustică, servicii de comerţ cu
amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata, servicii
de comerţ online în legătură cu plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare termică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu spumă poliuretanică pentru izolare, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online în legătură cu spumă poliuretanică sub
formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(pur/pir) și din vată minerală bazaltică, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online în legătură cu
materiale de etanșare.

M 2022 03760 / ANTIBIOTICE SA 3 - Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale

3 - modificată

831



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

5 - Medicamente de uz uman, utilizate pentru
decongestie nazală.

5 -
neschimbată

M 2022 05106 / CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA

SC TRITON SRL 1 - Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, rășini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călire și sudură,
substanțe pentru tăbăcirea de blănuri și
piei de animale, adezivi pentru utilizare în
industrie, chituri și alte produse de umplere,
compost, gunoi de grajd, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, substanțe
aderente pentru benzi adezive, benzi adezive
sensibile la presiune (sensibilizate).
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
4 - Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat.
6 - Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri, racorduri pentru lanțuri,

1 - modificată
2 -
neschimbată
4 -
neschimbată
6 -
neschimbată
7 -
neschimbată
8 -
neschimbată
9 -
neschimbată
10 -
neschimbată
11 -
neschimbată
12 -
neschimbată
16 -
neschimbată
17 -
neschimbată
19 -
neschimbată
20 -
neschimbată
21 -
neschimbată
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22 -
neschimbată
25 -
neschimbată
35 -
neschimbată
37 -
neschimbată
39 -
neschimbată

racorduri metalice de expansiune, suruburi
metalice.
7 - Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate
de vânzare, benzi abrazive pentru mașini
de șlefuit electrice, mașini semi-automate
pentru înfășurarea cu benzi adezive a cutiilor,
separatoare (mașini),mașini tocătoare,polizoare
(mașini), amestecătoare (mașini),mașini 
suflante, întinzătoare (mașini).
8 - Scule acţionate manual, scule și instrumente
de mână acționate manual, cuțite, furculițe și
linguri, arme albe, cu excepția armelor de foc,
aparate de ras.
9 - Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de salvare
și didactice, aparate si instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginilor sau
datelor, mecanisme pentru aparate cu preplată,
calculatoare și dispozitive periferice de
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calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic, extinctoare,
racorduri electrice, benzi adezive de securitate
(codificate), imbracaminte, incaltaminte si
produse de acoperire a capului pentru protecţie
în muncă.
10 - Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj.
11 - Hidrofoare, aparate și instalații de iluminat,
de incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar.
12 - Roabe, vehicule, aparate de locomoție
terestră, aeriană sau navală.
16 - Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie
și articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice, benzi adezive,
suporturi pentru benzi adezive, benzi adezive
securizate din plastic, benzi dublu-adezive
pentru uz casnic.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
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și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
racorduri, racorduri de țevi nemetalice, racorduri
nemetalice pentru furtun, racorduri de dilatare
flexibile, benzi adezive izolatoare, benzi adezive
pentru uz tehnic.
19 - Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20 - Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, spumă de mare, chihlimbar galben,
șuruburi nemetalice autoperforante.
21 - Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică
22 - Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția hârtiei,
cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
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acestea, sfori din materiale nemetalice folosite la
manevrarea încărcăturilor.
25 - Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 - Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou,
afaceri comerciale ale magazinelor de vânzare
cu amănuntul, servicii de comerţ engross, prin
reviste şi cataloage specializate, servicii de
comerţ on-line, servicii de import- export ale
produselor: feronerie pentru pvc, pentru ferestre,
pentru dulapuri, pentru construcţii, unelte
electrice, hidraulice, mecanice, unelte utilizate
cu maşini, chei tubulare (unelte), freze (maşini-
unelte), maşini-unelte pentru polizat, unelte
pentru faianţări (maşini), unelte pentru tăiat
metale (aparate), aspiratoare, scule electrice,
scule manuale şi instrumente pentru tratarea
materialelor şi pentru construcţie, reparaţie
şi întreţinere, aparate de iluminat, de încălzit,
de producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar, pietre de şlefuit, pietre de
ascuţit, pietre pentru ascuţire manuală, pietre de
ascuţit abrazive, pietre abrazive, îmbrăcăminte
de protecţie folosite pentru protecţia corpului
în muncă, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, echipamente de protecţie în
muncă: căşti, măşti, şepci, ochelari, încălţăminte
industrială de protecţie, lanterne de semnalizare,
încălzitoare industriale, dezumidificatoare.
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37 - Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, închiriere de vehicule echipate cu
nacele.

M 2022 05155 / SC NOMENIUS SRL STROESCU MIHAI DANIEL
PFA

29 - Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate,
intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, insecte și larve
preparate, concentrat de roșii, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, conserve de
fructe, conserve de legume, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrate din
suc de legume pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, fructe conservate, fructe
fermentate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, aspic, gemuri, marmelada
din fructe, nuci comestibile, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
trufe (creme de trufe), prune preparate, prune
conservate, umpluturi pe bază de fructe pentru

29 -
neschimbată
33 - modificată
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plăcinte, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri şi tarte, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, murături, legume în saramură, cremă de
fructe, creme tartinabile pe bază de legumeș
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de lactate, brânzeturi
33 - cidru alcoolic, băuturi alcoolice de tip
bitter, vin, rachiu de pere, băutură spirtoasă
fermentată, distilat de vișine, vișinată, rachiu,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
care conțin fructe, cocteiluri alcoolice de fructe,
băuturi alcoolice pe bază de fructe fermentate,
băuturi spirtoase din prune, băuturi spirtoase
care conțin prune, Băuturi alcoolice (cu excepția
berii) cu excepţia celor pe bază de cafea, esențe
si extracte alcoolice cu excepţia celor pe bază
de cafea, cidru alcoolic, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor cu excepţia celor
pe bază de cafea, preparate pentru fabricarea
băuturilor alcoolice cu excepţia celor pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pre-amestecate
cu excepţia celor pe bază de cafea, băuturi
spirtoase cu excepţia celor pe bază de cafea,
băuturi aperitiv cu excepţia celor pe bază de
cafea, băuturi alcoolice distilate pe bază de
cereale cu excepţia celor care au aroma de
cafea, băuturi alcoolice de tip bitter, vin, jeleuri
alcoolice cu excepţia celor pe bază de cafea,
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rachiu de pere, lichioruri cu excepţia celor pe
bază de cafea, băutură spirtoasă fermentată,
băuturi distilate cu excepţia celor pe bază de
cafea, distilat de vișine, vișinată, rachiu, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi alcoolice care conțin
fructe, cocteiluri alcoolice de fructe, cocteiluri
cu excepţia celor pe bază de cafea, amestecuri
alcoolice pentru cocteiluri cu excepţia celor pe
bază de cafea, băuturi alcoolice pe bază de
fructe fermentate, băuturi spirtoase din prune,
băuturi spirtoase care conțin prune.
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2004 08147 063813 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru

843

M 2004 03253 060471 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, chips-uri din fructe,
chips-uri de cartofi, crochete, nuci preparate, arahide
preparate.

M 2004 06732 066762 41 - Divertisment.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
publică, restaurante, servicii hoteliere, servicii oferite
de baruri, snack-baruri, servicii de catering cu
mancare si bautura.

M 2004 08083 066776 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructi
(alcoolice).

M 2004 08084 066525 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructi
(alcoolice).

M 2004 08085 066526 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe
(alcoolice).

M 2004 08086 065441 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe
(alcoolice).
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844

îngrijirea dinţilor, adezivi pentru uz cosmetic, pietre
de alaun (antiseptice), crema pentru albirea pielii,
ambra (parfumerie), amoniac (alcalii volatile),
detergent, sampoane pentru animale de companie,
antiperspirant (produse de toaletă), produse
antirugina, preparate cosmetice pentru bronzat,
produse pentru ascuţit, produse astringente de uz
cosmetic, esenţă de badian, preparate cosmetice
pentru baie, săruri pentru baie, vopsele pentru
vopsit barba, pietre barbierit (antiseptice), produse
pentru barbierit, săpun pentru barbierit, arome pentru
bauturi (uleiuri esenţiale), beţisoare cu vată pentru uz
cosmetic, rujuri de buze, carburi metalice (abrazive),
ceara de epilat, ceară de folosit în cizmărie, ceară de
parchet, ceară utilizată în cizmărie, ceară utilizată în
croitorie, ceară utilizată în spălătorii, cenuşi vulcanice
pentru curăţare, conservanti pentru pielea prelucrata
(uleiuri si unsori), motive decorative de uz cosmetic,
trusă pentru cosmetice, cosmetice pentru animale,
creioane de uz cosmetic, creme cosmetice, creme de
lustruit, creme pentru articole din piele, creme pentru
încălţăminte, cretă pentru curăţare, produse chimice
de uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălatorie), preparate de curăţare uscata, produse
de demachiere, sapunuri deodorant, deodorant de
uz personal, produse depilatoare, detergenţi, alţii
decât cei folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
a celor de uz medical, diamantin (abraziv), emeri,
extracte de flori (parfumerie), gene false, unghii
false, farduri, fixative, măşti de frumusete, produse
de fumigaţie (parfumuri), ulei de gaultheria, adezivi
pentru fixarea genelor false, produse cosmetice
pentru gene, geraniol, grăsimi de uz cosmetic,
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produse pentru îngrijirea gurii, altele decât de uz
medical, heliotropină, ulei de iasomie, produse
cosmetice pentru ingrijirea pielii, produse pentru
ingrijirea gurii, altele decât de uz medical, produse
pentru înmuierea rufelor, ionona (parfumerie), apa
de Javel, produse pentru îndepărtarea lacurilor,
lacuri de unghii, uleiuri esenţiale de lamaie, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte de var, lapte
demăchiant, apa de lavandă, ulei de lavandă, saci
pentru parfumarea lenjerie, lotiuni de utilizat după
ras, Ioţiuni de uz cosmetic, hartie de lustruit, piatra
de lustruit, preparate pentru lustruit, rosu de lustruit,
produse pentru machiaj, măşti de frumuseţe, esenţa
de menta (uleiuri esentiale), mosc (parfumerie),
produse pentru netezire, pânză de şmirghel, pânză
de sticlă, vopsele pentru par, ceară pentru parchet,
apă parfumată, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori, neutralizanţi pentru
ondulaţii permanente, piatră de lustruit, piatră de
şlefuit, piatră ponce, cremă pentru albirea pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, crème
pentru pielea prelucrata, aromatice (uleiuri esenţiale),
pudră de talc pentru toaletă, pudră pentru machaj,
scoarta de quillaia pentru spălat, rimel, albăstreală
pentru rufe, safrol, şampoane, şampoane pentru
animalele de casă, săruri pentru albire, săruri pentru
baie, altele decât pentru uz medical, şerveţele
impregnate cu Ioţiuni cosmetice, carbură de siliciu
(abraziv), preparate cosmetice pentru slabire, leşie
de soda, sodă pentru albire, cosmetice pentru
sprancene, creioane pentru sprancene, hârtie de
sticla, produse chimice de uz casnic pentru redarea
stralucirii culorilor (spălătorie), tămâie, produse
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pentru curăţarea tapetelor, terebentină (produs de
degresare), terpene (uleiuri esentiale), preparate
pentru curăţarea tevilor de evacuare, uleiuri de
toaleta, vopsele pentru toaleta, ulei de trandafiri, trusă
pentru cosmetic, ulei de migdale, ulei de terebentină
(produs pentru degresare), uleiuri de curăţare, uleiuri
de gaultheria, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri eterice,
uleiuri pentru parfumerie, uleiuri pentru toaletă, lacuri
de unghii, produse pentru îngrijirea unghiilor, unghii
false, lapte de var, vaselină rectificată de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic, alcalii volatile (amoniac) utilizate
ca detergenţi, produse pentru îndepărtarea vopselei,
vopsele cosmetice.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele de soare şi bastoane,
bice şi articole de şelarie.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
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sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
adăpători, aparate pentru răspandirea aerosolilor
(altele decât cele folosite în scopuri medicale),
amestecatoare manuale (shakere), iesle pentru
animale, litiere pentru animale, custi pentru animale
de companie, aparate de făcut vafe, neelectrice,
sifoane pentru ape minerale, obiecte de arta din
porţelan, pământ ars sau sticlă, aţă dentară, boluri
de sticlă (recipiente), pamătufuri pentru barbierit,
bătătoare pentru covoare (nu masini), bazine
(boluri), halbe de bere, beţişoare chinezeşti, bibelouri
chinezeşti, încălzitoare neelectrice pentru biberoane,
boluri de sticlă, bomboniere nu din metal preţios,
borcane pentru prajiturele, capace pentru farfuriile de
branza, vase, deşeuri de bumbac pentru curăţare,
suporturi pentru bureti, cădite (portabile) pentru
nou născuţi, filtre de cafea neelectrice, râşnite de
cafea manual, servicii de cafea nu din metal preţios,
cafetiere neelectrice nu din metal preţios, scânduri
de calcat, suporturi pentru fiare de calcat, suporturi
pentru întins camasile, candelabre (sfeşnice), nu
din metal preţios, capcane pentru insecte, carpe
pentru curăţat, boluri pentru ceai, nu din metal
preţios, cutii pentru ceai, nu din metal preţios, filtre
pentru ceai, servicii de ceai, nu din metal preţios,
strecurătoare de ceai, nu din metal preţios, ceainice
nu din metal preţios, site de cenusa (ustensile de
menaj), ceruitoare de parchet neelectrice, cesti, nu
din metale pretioase, chiuvete (boluri), oale pentru
clei, coarne de baut, colivii pentru păsări, bătătoare
pentru covoare, craticioare, neelectrice, dispozitive
pentru menţinut forma cravatelor, cristaluri (sticlărie),
forme pentru cuburi de gheata, cupe nu din metal
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preţios, cupe pentru fructe nu din metal preţios,
deşeuri de lână pentru curatat, instrumente pentru
curatat, acţionate manual, tampoane metalice pentru
curatat, capcane pentru şoareci, capcane pentru
şobolani, cuşti pentru animale de companie, cutii de
pâine, cutii de sticlă, cutii din metal pentru distribuirea
prosoapelor de hârtie, damigene, aparate neelectrice
pentru demachiere, aparate deodorizante pentru uz
personal, deschizătoare de sticle, periuţe de dinti,
periuţe de dinti electrice, dispozitive pentru întins
haine, cutii de metal pentru distribuire de şerveţele de
hârtie, distribuitoare de hârtie igienică, doniţe, dopuri
de sticlă, dozatoare de săpun, duze de furtun pentru
stropit, sticla emailată, farfurii din hartie, fibre de siliciu
vitrificat, cu excepţia celor pentru uz textil, fierbătoare
neelectrice, figurine (statuete) din porţelan, pământ
ars sau din sticlă, filtre de cafea neelectrice, fire de
sticlă, cu excepţia celor pentru uz textil, flacoane de
sticlă (recipiente), suporturi pentru flori (aranjamente
florale), vaze pentru flori, nu din metal preţios, discuri
pentru a împiedica laptele să dea în foc, forme de
prăjituri, forme pentru bucătărie, forme pentru cuburi
de gheaţă, forme (ustensile de bucătărie), frânghii
pentru întins rufele, frigărui (ţepuşe metalice), friteuze
neelectrice, cupe pentru fructe, storcătoare de fructe
neelectrice, de uz casnic, duze de furtunuri pentru
stropit, sticla pentru geamuri de vehicule (produse
semiprelucrate), recipiente pentru gheata, ghivece
de flori, manusi de grădinărit, suporturi de gratare,
ustensile pentru grătare, iesle pentru animale,
ceruitoare neelectrice pentru încălţăminte, inele
pentru păsări, inele pentru şerveţele, nu din metal
preţios, inele şi bare pentru suportul prosoapelor,
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infuzoare de ceai, capcane pentru insecte, învelitori
pentm ghivece de flori, altele decât cele din hârtie,
lăzi de gunoi, căzi pentru lesie, servicii de lichior,
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
suporturi pentru liste de bucate, litiere pentru animale,
aparate şi maşini neelectrice de lustruit, de uz casnic,
materiale de lustruit (cu excepţia celor din hârtie şi
piatra), majolică, suporturi pentru întins manusilele),
mănuşi de grădinărit, mănuşi de lustruit, mănuşi
de menaj, maturi, suporturi pentru meniu, mixere
neelectrice, mopuri, mozaic din sticlă, cu excepţia
celui pentru construcţii, apărătoare de muste, cădite
portabile pentru nou-nascuti, oale, pahare de opal
(sticla opalina), ouă de ipsos puse în cuibare, ouare
nu din metal preţios, coşulete de paine, planşete de
paine, pâmătufuri, păr pentru perii, pulverizatoare de
parfum, vaporizatoare de parfum, colivii de pasari,
inele pentru pasari, scăldătoare pentru pasari, servicii
pentru picnic (veselă), râşniţe de piper manuale,
pipete (degustatori de vinuri), platouri pentru legume,
prese de usturoi (ustensile de bucătărie), prese
pentm pantaloni, pufuri de pudra, pudriere nu
din metal preţios, râşniţe manuale de uz casnic,
râzătoare (ustensile de menaj), sacoşe termoizolante,
distribuitoare de sapun, suporturi pentru sapun,
seringi pentru stropit flori şi plante, solniţe de sare,
nu din metal preţios, spatule (ustensile de bucătărie),
statuete din porţelan, ceramică sau sticlă, statui din
porţelan, ceramică sau sticla, stingatoare de lumanari
sub forma de pâlnii, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, maşini de făcut tăiţei, acţionate
manual, tăvi (platouri de servit), nu din metal preţios,
terarii de apartament (pentru animale), terarii de
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apartament (pentru plante), ţevi pentru tras vin din
butoaie (pipete), tigăi de prăjit, tirbuşoane, troace
pentru animale, capace pentru acoperirea untului,
untiere, zaharnite, nu din metal preţios.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap, dispozitive antiderapante pentru încălţăminte,
bonete de baie, costume de baie, halate de baie,
papuci de baie, sandale de baie, bandane (batiste),
bavete, nu din hartie, bentite (imbracaminte),
blănuri (îmbrăcăminte), bluze, bocanci, bretele,
buzunare de haine, cămăşi, plastroane de camasi,
platci de camasi, căptuşeli confecţionate (părţi
de îmbrăcăminte), casti pentru imbracaminte
(imbracaminte), carâmbi de cizme, carcase de pălării,
caschete, căşti de duş, centuri pentru păstrarea
banilor (îmbrăcăminte), centuri (îmbrăcăminte),
chiloţi, talonete pentru ciorapi, ciorapi sudorifugi,
cizme, colanţi, combinezoane de schi nautic,
confecţii, lenjerie de corp, lenjerie de corp sudorifugă,
corsete (lenjerie), costume, costume de bal mascat,
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
crampoane pentru încălţăminte de fotbal, cravate,
echipament de gimnastică, eşarfe, etole (blănuri),
fuste, gabardine (îmbrăcăminte), galoşi, pantofi
de gimnastica, glugi (îmbrăcăminte), gulere
(îmbrăcăminte), gulere detasabile, bombeuri de
incaltaminte, căpute de încălţăminte, elemente
metalice pentru încălţăminte si cizme, cizme de sport,
pantofi de fotbal, crampoane pentru incaltaminte
de fotbal, pantofi de plajă, tricotaje (îmbrăcăminte),
jartiere, jupoane, manşete (îmbrăcăminte), manşoane
(îmbrăcâminte), mantile, manuşi (articole de
îmbrăcăminte), mitrne (palarii), paltoane, pantaloni,
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papuci, parkas, pelerine, veste de pescar, pijamale,
pulovere, rochii, saci îmblăniţi pentru picioare,
neîncâlziţi electric, şaluri, sandale, sariuri, scufii
(bonete), scutece din materiale textile, slipuri, sosete,
talonete pentru ciorapi, talonete pentru încălţăminte,
tălpi pentru incaltaminte, togi, tricouri (imbracaminte),
turbane, uniforme, veste, voaluri (îmbrăcăminte).
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, albumină
de uz alimentar, albuş de ouă, grăsimi alimentare,
gelatină pentru alimente, amestecuri cu conţinut
de grăsime pentru tartine, unt de arahide, arahide
preparate, băuturi pe bază de lapte, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, brânza, bulion, unt
de cacao, cârnaţi, cârnaţi în aluat, aspic de carne,
caviar, cepe, cheag, chips-uri, ciuperci conservate,
grăsime de cocos, nuci de cocos deshidratate, ulei
de cocos, unt de cocos, coji de fructe, concentrate
(bulion), fructe confiate, fructe congelate, conserve
de carne, conserve de peşte, creveţi gri, cu excepţia
celor vii, creveti roz, cu excepţia celor vii, crisalide de
viermi de mătase, pentru alimentaţie umană, crochete
alimentare, crustacee, cu excepţia celor vii, cuiburi
de păsări, comestibile (jin wo), cumîs, curmale, făină
de peşte pentru alimentaţie umană, felii de cartofi,
felii de fructe, ficat, pate de ficat, file de peşte, ulei
de floarea-soarelui comestibil, frişca, pulpă de fructe,
salate de fructe, fructe conservate in alcool, fulgi de
cartofi, gălbenuş de ou, dulceata de ghimbir, grăsime
de cocoş, materii grase pentru fabricarea de grasimi
comestibile, heringi, homari, cu excepţia celor vii,
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iaurt, kefir (bautura pe baza de lapte), salate de
legume, legume gătite, linte (legume) conservată,
măduvă de animale, de uz alimentar, margarinâ,
marmelade, ulei de masline comestibil, măsline
conservate, mazăre conservată, ouă de melci (pentru
consum), ulei de miez de palmier (alimentaţie),
migdale macinate, muraturi, nuci preparate, ulei
de oase comestibil, pastă de năut, pate de ficat,
pectine de uz alimentar, piccalilli (murături asortate),
piure de mere, piure de roşii, polen preparat pentru
alimentaţie, ulei de porumb, pudra de ouă, preparate
pentru supă de legume, proteine pentru alimentaţie
umană, pulpă de fructe, raci, cu excepţia celor vii,
ulei de rapiţă comestibil, suc de roşii pentru gătit,
salate de fructe, salate de legume, sardine, scoici,
cu excepţia celor vii, somon, stafide uscate, stridii, cu
exceptia celor vii, sucuri de legume pentru gătit, supe,
preparate pentru supe, ulei de susan, tahini (pastă
de seminţe de susan), tofu, ton, trufe conservate,
unt, cremă de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt
de cocos, untură pentru gătit, varză murată, fructe
cristalizate, zer.
30 - Zahăr, orez, tapioca, sago, făină, pâine,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, aditivi pentru furaje, cu exceptia
celor de uz medical, alge pentru alimentatia umana
sau animala, alune (fructe), amestecuri pentru
ingrasarea pasarilor de curte, nutret fortifiant pentru
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animale, bauturi pentru animale de companie, hartie
cu nisip pentru animale de companie (litiera), nisip
aromat pentru animale de companie (litiera), animale
de menajerie, animale de prasila, faina de arahide
pentru animale, turte de arahide pentru animale,
arbori, trunchiuri de arbori, ardei iute (plante), arpacaş
pentru păsări, aşchii de lemn pentai fabricarea pastei
de lemn, baca (fructe proaspete), băuturi pentru
animale de companie, biscuiţi pentru câini, boabe
crude de cacao, boabe proaspete, boască, borhoturi,
bulbi, bulbi de flori, cartofi, proaspeti, castane
proaspete, castraveţi, cepe, legume proaspete,
reziduuri din tratarea grăunţelor de cereale, pentru
hrana animalelor, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
citrice, ciuperci proaspete, coajă de nuca de cocos,
nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei, conuri
de pin, copra, crustacee vii, drojdie pentru vite, făină
de in (furaj), faină de orez (furaj), făină de peşte
pentru hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
flori uscate pentru decorare, aditivi pentru furaje cu
excepţia celor de uz medical, oxid de calciu pentru
furaje, gazon natural, seminte de germeni (botanică),
grâu, tărâţe, grăunţe pentru hrana animalelor, grăunţe
(cereale), grăunţe (seminţe), homari (vii), hrană
pentru animale de companie, icre de peste, boabe de
ienupar, lamai, languste vii, lăptuci, aşchii de lemn,
pentru fabricarea pastei de lemn, lemn cu coajă, linte
proaspătă, produse pentru litiera animalelor, măsline
proaspete, viermi de matase, mazăre proaspătă,
animale de menajerie, migdale (fructe), moluşte (vii),
momeli vii pentru peşti, nisip aromat pentru animale
de companie (litieră), nuci de cola, orz, os de sepie
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pentru păsări, ouă de viermi de mătase, ouă pentru
clocit (fecundate), ovăz, culcuşuri din paie, paie
(furaje), frunze de palmier, palmieri, hrană pentru
pasari, păsări de curte pentru crestere, produse
pentru păsări ouătoare, momeală vie pentru pescuit,
icre de peste, conuri de pin, plută brută, polen
(materie primă), pomi de Crăciun, portocale, porumb,
turte de porumb pentru vite, praz, proteine pentru
hrana animalelor, raci vii, rădăcini de uz alimentar,
turte de rapita pentru vite, răsaduri: resturi de la
prelucrarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
reziduuri de distilerie, hrană pentru animale, roşcove,
rubarbă, salată verde (plante), sare pentru animale,
scoarţe de copac brute, secară, os de sepie pentru
păsări, sfeclă, stridii (vii), struguri proaspeţi, susan,
trestie de zahăr, trufe proaspete, tufe de trandafiri,
turbă pentru litiere, urzici, butuci de viţă de vie, drojdie
pentru animale, zarzavaturi proaspete.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
extracte din fructe fară alcool, apă de masă, apă
Seltzer, ape care conţin oxid de litiu, produse pentru
fabricarea de ape minerale, aperitive fără alcool,
lapte de arahide (băuturi nealcoolice), esenţe pentru
fabricarea bauturilor, pastile efervescente pentru
prepararea de bauturi, prafuri pentru prepararea
bauturilor, băuturi izotonice, băuturi pe bază de zer,
must de bere, cockteiluri fără alcool, bauturi din fructe
fara alcool, bere din ghimbir, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, lapte de migdale (băuturi),
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, limonade,
siropuri pentru limonade, bere din malt, must din
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malt, lapte de migdale (băutură), nectaruri de fructe,
nealcoolice, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
sorbeturi (băuturi), must de struguri.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), extrase de
fructe cu alcool, lichior de mentă: alcool din orez,
esente alcoolice, anason (lichior), aperitiv, băuturi
distilate, băuturi spirtoase, bitter, cidru, cocktailuri,
curacao, digestive (alcooluri şi lichioruri), esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe cu
alcool, hidromel, lichioruri, rachiu, rom, sake, vinuri,
votcă, whisky.
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
rezervoare de gaz pentru brichete, brichete pentru
fumători, carnete de hârtie pentru ţigarete, suporturi
pentru cutii de chibrituri, nu din metale pretioase,
muştiucuri de chihlimbar destinate portţigaretelor
pentru ţigări de foi şi ţigarete, trabucuri, dispozitive
de curăţat pipe de tutun, filtre pentru tigarete, foarfeci
pentru ţigări de foi, foiţe absorbante pentru pipe
de tutun, foiţe pentru ţigarete, plante pentru fumat,
scrumiere pentru fumatori, nu din metale pretioase,
humidoruri, tutun de mestecat, pipe de tutun,
dispozitive de curăţat pipe de tutun, râzători pentru
pipe de tutun, portţigarete pentru ţigarete, capete de
portţigarete pentru ţigarete, portţigarete pentru ţigări
de foi, punguţe de tutun, masini de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, scuipători pentru consumatorii de
tutun, suporturi pentru chibrituri, tabachere, tabachere
pentru ţigarete, tabachere pentru ţigări de foi, nu din
metale pretioase, ţigarete conţinând înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical, punguţe
de tutun.
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43 - Servicii de alimentaţie publică, hoteliere, închirieri
temporare, rezervare hotel, motel, pensiuni, camping.

M 2004 08148 064529 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinţilor, adezivi pentru uz  cosmetic, pietre
de alaun (antiseptice), crema pentru albirea pielii,
ambra (parfumerie), amoniac (alcalii volatile),
detergent, sampoane pentru animale de companie,
antiperspirant (produse de toaletă), produse
antirugina, preparate cosmetice pentru bronzat,
produse pentru ascuţit, produse astringente de uz
cosmetic, esenţă de badian, preparate cosmetice
pentru baie, săruri pentru baie, vopsele pentru
vopsit barba, pietre barbierit (antiseptice), produse
pentru barbierit, săpun pentru barbierit, arome pentru
bauturi (uleiuri esenţiale), beţisoare cu vată pentru uz
cosmetic, rujuri de buze, carburi metalice (abrazive),
ceara de epilat, ceară de folosit în cizmărie, ceară de
parchet, ceară utilizată în cizmărie, ceară utilizată în
croitorie, ceară utilizată în spălătorii, cenuşi vulcanice
pentru curăţare, conservanti pentru pielea prelucrata
(uleiuri si unsori), motive decorative de uz cosmetic,
trusă pentru cosmetice, cosmetice pentru animale,
creioane de uz cosmetic, creme cosmetice, creme de
lustruit, creme pentru articole din piele, creme pentru
încălţăminte, cretă pentru curăţare, produse chimice
de uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălatorie), preparate de curăţare uscata, produse
de demachiere, sapunuri deodorant, deodorant de
uz personal, produse depilatoare, detergenţi, alţii
decât cei folosiţi în timpul proceselor de fabricaţie şi
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a celor de uz medical, diamantin (abraziv), emeri,
extracte de flori (parfumerie), gene false, unghii
false, farduri, fixative, măşti de frumusete, produse
de fumigaţie (parfumuri), ulei de gaultheria, adezivi
pentru fixarea genelor false, produse cosmetice
pentru gene, geraniol, grăsimi de uz cosmetic,
produse pentru îngrijirea gurii, altele decât de uz
medical, heliotropină, ulei de iasomie, produse
cosmetice pentru ingrijirea pielii, produse pentru
ingrijirea gurii, altele decât de uz medical, produse
pentru înmuierea rufelor, ionona (parfumerie), apa
de Javel, produse pentru îndepărtarea lacurilor,
lacuri de unghii, uleiuri esenţiale de lamaie, lapte
de migdale de uz cosmetic, lapte de var, lapte
demăchiant, apa de lavandă, ulei de lavandă, saci
pentru parfumarea lenjerie, lotiuni de utilizat după
ras, Ioţiuni de uz cosmetic, hartie de lustruit, piatra
de lustruit, preparate pentru lustruit, rosu de lustruit,
produse pentru machiaj, măşti de frumuseţe, esenţa
de menta (uleiuri esentiale), mosc (parfumerie),
produse pentru netezire, pânză de şmirghel, pânză
de sticlă, vopsele pentru par, ceară pentru parchet,
apă parfumată, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori, neutralizanţi pentru
ondulaţii permanente, piatră de lustruit, piatră de
şlefuit, piatră ponce, cremă pentru albirea pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii, crème
pentru pielea prelucrata, aromatice (uleiuri esenţiale),
pudră de talc pentru toaletă, pudră pentru machaj,
scoarta de quillaia pentru spălat, rimel, albăstreală
pentru rufe, safrol, şampoane, şampoane pentru
animalele de casă, săruri pentru albire, săruri pentru
baie, altele decât pentru uz medical, şerveţele
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impregnate cu Ioţiuni cosmetice, carbură de siliciu
(abraziv), preparate cosmetice pentru slabire, leşie
de soda, sodă pentru albire, cosmetice pentru
sprancene, creioane pentru sprancene, hârtie de
sticla, produse chimice de uz casnic pentru redarea
stralucirii culorilor (spălătorie), tămâie, produse
pentru curăţarea tapetelor, terebentină (produs de
degresare), terpene (uleiuri esentiale), preparate
pentru curăţarea tevilor de evacuare, uleiuri de
toaleta, vopsele pentru toaleta, ulei de trandafiri, trusă
pentru cosmetic, ulei de migdale, ulei de terebentină
(produs pentru degresare), uleiuri de curăţare, uleiuri
de gaultheria, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri eterice,
uleiuri pentru parfumerie, uleiuri pentru toaletă, lacuri
de unghii, produse pentru îngrijirea unghiilor, unghii
false, lapte de var, vaselină rectificată de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic, alcalii volatile (amoniac) utilizate
ca detergenţi, produse pentru îndepărtarea vopselei,
vopsele cosmetice.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale,necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare
(necuprinse în alte clase), cărţi de joc, caractere
tipografice, clişee.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele de soare şi bastoane,
bice şi articole de şelarie.
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21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
adăpători, aparate pentru răspandirea aerosolilor
(altele decât cele folosite în scopuri medicale),
amestecatoare manuale (shakere), iesle pentru
animale, litiere pentru animale, custi pentru animale
de companie, aparate de făcut vafe, neelectrice,
sifoane pentru ape minerale, obiecte de arta din
porţelan, pământ ars sau sticlă, aţă dentară, boluri
de sticlă (recipiente), pamătufuri pentru barbierit,
bătătoare pentru covoare (nu masini), bazine
(boluri), halbe de bere, beţişoare chinezeşti, bibelouri
chinezeşti, încălzitoare neelectrice pentru biberoane,
boluri de sticlă, bomboniere nu din metal preţios,
borcane pentru prajiturele, capace pentru farfuriile de
branza, vase, deşeuri de bumbac pentru curăţare,
suporturi pentru bureti, cădite (portabile) pentru
nou născuţi, filtre de cafea neelectrice, râşnite de
cafea manual, servicii de cafea nu din metal preţios,
cafetiere neelectrice nu din metal preţios, scânduri
de calcat, suporturi pentru fiare de calcat, suporturi
pentru întins camasile, candelabre (sfeşnice), nu
din metal preţios, capcane pentru insecte, carpe
pentru curăţat, boluri pentru ceai, nu din metal
preţios, cutii pentru ceai, nu din metal preţios, filtre
pentru ceai, servicii de ceai, nu din metal preţios,
strecurătoare de ceai, nu din metal preţios, ceainice
nu din metal preţios, site de cenusa (ustensile de
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menaj), ceruitoare de parchet neelectrice, cesti, nu
din metale pretioase, chiuvete (boluri), oale pentru
clei, coarne de baut, colivii pentru păsări, bătătoare
pentru covoare, craticioare, neelectrice, dispozitive
pentru menţinut forma cravatelor, cristaluri (sticlărie),
forme pentru cuburi de gheata, cupe nu din metal
preţios, cupe pentru fructe nu din metal preţios,
deşeuri de lână pentru curatat, instrumente pentru
curatat, acţionate manual, tampoane metalice pentru
curatat, capcane pentru şoareci, capcane pentru
şobolani, cuşti pentru animale de companie, cutii de
pâine, cutii de sticlă, cutii din metal pentru distribuirea
prosoapelor de hârtie, damigene, aparate neelectrice
pentru demachiere, aparate deodorizante pentru uz
personal, deschizătoare de sticle, periuţe de dinti,
periuţe de dinti electrice, dispozitive pentru întins
haine, cutii de metal pentru distribuire de şerveţele de
hârtie, distribuitoare de hârtie igienică, doniţe, dopuri
de sticlă, dozatoare de săpun, duze de furtun pentru
stropit, sticla emailată, farfurii din hartie, fibre de siliciu
vitrificat, cu excepţia celor pentru uz textil, fierbătoare
neelectrice, figurine (statuete) din porţelan, pământ
ars sau din sticlă, filtre de cafea neelectrice, fire de
sticlă, cu excepţia celor pentru uz textil, flacoane de
sticlă (recipiente), suporturi pentru flori (aranjamente
florale), vaze pentru flori, nu din metal preţios, discuri
pentru a împiedica laptele să dea în foc, forme de
prăjituri, forme pentru bucătărie, forme pentru cuburi
de gheaţă, forme (ustensile de bucătărie), frânghii
pentru întins rufele, frigărui (ţepuşe metalice), friteuze
neelectrice, cupe pentru fructe, storcătoare de fructe
neelectrice, de uz casnic, duze de furtunuri pentru
stropit, sticla pentru geamuri de vehicule (produse
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semiprelucrate), recipiente pentru gheata, ghivece
de flori, manusi de grădinărit, suporturi de gratare,
ustensile pentru grătare, iesle pentru animale,
ceruitoare neelectrice pentru încălţăminte, inele
pentru păsări, inele pentru şerveţele, nu din metal
preţios, inele şi bare pentru suportul prosoapelor,
infuzoare de ceai, capcane pentru insecte, învelitori
pentm ghivece de flori, altele decât cele din hârtie,
lăzi de gunoi, căzi pentru lesie, servicii de lichior,
linguri de amestecat (ustensile de bucătărie),
suporturi pentru liste de bucate, litiere pentru animale,
aparate şi maşini neelectrice de lustruit, de uz casnic,
materiale de lustruit (cu excepţia celor din hârtie şi
piatra), majolică, suporturi pentru întins manusilele),
mănuşi de grădinărit, mănuşi de lustruit, mănuşi
de menaj, maturi, suporturi pentru meniu, mixere
neelectrice, mopuri, mozaic din sticlă, cu excepţia
celui pentru construcţii, apărătoare de muste, cădite
portabile pentru nou-nascuti, oale, pahare de opal
(sticla opalina), ouă de ipsos puse în cuibare, ouare
nu din metal preţios, coşulete de paine, planşete de
paine, pâmătufuri, păr pentru perii, pulverizatoare de
parfum, vaporizatoare de parfum, colivii de pasari,
inele pentru pasari, scăldătoare pentru pasari, servicii
pentru picnic (veselă), râşniţe de piper manuale,
pipete (degustatori de vinuri), platouri pentru legume,
prese de usturoi (ustensile de bucătărie), prese
pentm pantaloni, pufuri de pudra, pudriere nu
din metal preţios, râşniţe manuale de uz casnic,
râzătoare (ustensile de menaj), sacoşe termoizolante,
distribuitoare de sapun, suporturi pentru sapun,
seringi pentru stropit flori şi plante, solniţe de sare,
nu din metal preţios, spatule (ustensile de bucătărie),
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statuete din porţelan, ceramică sau sticlă, statui din
porţelan, ceramică sau sticla, stingatoare de lumanari
sub forma de pâlnii, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, maşini de făcut tăiţei, acţionate
manual, tăvi (platouri de servit), nu din metal preţios,
terarii de apartament (pentru animale), terarii de
apartament (pentru plante), ţevi pentru tras vin din
butoaie (pipete), tigăi de prăjit, tirbuşoane, troace
pentru animale, capace pentru acoperirea untului,
untiere, zaharnite, nu din metal preţios.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, acoperăminte de
cap, dispozitive antiderapante pentru încălţăminte,
bonete de baie, costume de baie, halate de baie,
papuci de baie, sandale de baie, bandane (batiste),
bavete, nu din hartie, bentite (imbracaminte),
blănuri (îmbrăcăminte), bluze, bocanci, bretele,
buzunare de haine, cămăşi, plastroane de camasi,
platci de camasi, căptuşeli confecţionate (părţi
de îmbrăcăminte), casti pentru imbracaminte
(imbracaminte), carâmbi de cizme, carcase de pălării,
caschete, căşti de duş, centuri pentru păstrarea
banilor (îmbrăcăminte), centuri (îmbrăcăminte),
chiloţi, talonete pentru ciorapi, ciorapi sudorifugi,
cizme, colanţi, combinezoane de schi nautic,
confecţii, lenjerie de corp, lenjerie de corp sudorifugă,
corsete (lenjerie), costume, costume de bal mascat,
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
crampoane pentru încălţăminte de fotbal, cravate,
echipament de gimnastică, eşarfe, etole (blănuri),
fuste, gabardine (îmbrăcăminte), galoşi, pantofi
de gimnastica, glugi (îmbrăcăminte), gulere
(îmbrăcăminte), gulere detasabile, bombeuri de
incaltaminte, căpute de încălţăminte, elemente
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metalice pentru încălţăminte si cizme, cizme de sport,
pantofi de fotbal, crampoane pentru incaltaminte
de fotbal, pantofi de plajă, tricotaje (îmbrăcăminte),
jartiere, jupoane, manşete (îmbrăcăminte), manşoane
(îmbrăcâminte), mantile, manuşi (articole de
îmbrăcăminte), mitrne (palarii), paltoane, pantaloni,
papuci, parkas, pelerine, veste de pescar, pijamale,
pulovere, rochii, saci îmblăniţi pentru picioare,
neîncâlziţi electric, şaluri, sandale, sariuri, scufii
(bonete), scutece din materiale textile, slipuri, sosete,
talonete pentru ciorapi, talonete pentru încălţăminte,
tălpi pentru incaltaminte, togi, tricouri (imbracaminte),
turbane, uniforme, veste, voaluri (îmbrăcăminte).
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, albumină
de uz alimentar, albuş de ouă, grăsimi alimentare,
gelatină pentru alimente, amestecuri cu conţinut
de grăsime pentru tartine, unt de arahide, arahide
preparate, băuturi pe bază de lapte, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, brânza, bulion, unt
de cacao, cârnaţi, cârnaţi în aluat, aspic de carne,
caviar, cepe, cheag, chips-uri, ciuperci conservate,
grăsime de cocos, nuci de cocos deshidratate, ulei
de cocos, unt de cocos, coji de fructe, concentrate
(bulion), fructe confiate, fructe congelate, conserve
de carne, conserve de peşte, creveţi gri, cu excepţia
celor vii, creveti roz, cu excepţia celor vii, crisalide de
viermi de mătase, pentru alimentaţie umană, crochete
alimentare, crustacee, cu excepţia celor vii, cuiburi
de păsări, comestibile (jin wo), cumîs, curmale, făină
de peşte pentru alimentaţie umană, felii de cartofi,
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felii de fructe, ficat, pate de ficat, file de peşte, ulei
de floarea-soarelui comestibil, frişca, pulpă de fructe,
salate de fructe, fructe conservate in alcool, fulgi de
cartofi, gălbenuş de ou, dulceata de ghimbir, grăsime
de cocoş, materii grase pentru fabricarea de grasimi
comestibile, heringi, homari, cu excepţia celor vii,
iaurt, kefir (bautura pe baza de lapte), salate de
legume, legume gătite, linte (legume) conservată,
măduvă de animale, de uz alimentar, margarinâ,
marmelade, ulei de masline comestibil, măsline
conservate, mazăre conservată, ouă de melci (pentru
consum), ulei de miez de palmier (alimentaţie),
migdale macinate, muraturi, nuci preparate, ulei
de oase comestibil, pastă de năut, pate de ficat,
pectine de uz alimentar, piccalilli (murături asortate),
piure de mere, piure de roşii, polen preparat pentru
alimentaţie, ulei de porumb, pudra de ouă, preparate
pentru supă de legume, proteine pentru alimentaţie
umană, pulpă de fructe, raci, cu excepţia celor vii,
ulei de rapiţă comestibil, suc de roşii pentru gătit,
salate de fructe, salate de legume, sardine, scoici,
cu excepţia celor vii, somon, stafide uscate, stridii, cu
exceptia celor vii, sucuri de legume pentru gătit, supe,
preparate pentru supe, ulei de susan, tahini (pastă
de seminţe de susan), tofu, ton, trufe conservate,
unt, cremă de unt, unt de arahide, unt de cacao, unt
de cocos, untură pentru gătit, varză murată, fructe
cristalizate, zer.
30 - Ingheţată, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
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pentru animale, malţ, aditivi pentru furaje, cu exceptia
celor de uz medical, alge pentru alimentatia umana
sau animala, alune (fructe), amestecuri pentru
ingrasarea pasarilor de curte, nutret fortifiant pentru
animale, bauturi pentru animale de companie, hartie
cu nisip pentru animale de companie (litiera), nisip
aromat pentru animale de companie (litiera), animale
de menajerie, animale de prasila, faina de arahide
pentru animale, turte de arahide pentru animale,
arbori, trunchiuri de arbori, ardei iute (plante), arpacaş
pentru păsări, aşchii de lemn pentai fabricarea pastei
de lemn, baca (fructe proaspete), băuturi pentru
animale de companie, biscuiţi pentru câini, boabe
crude de cacao, boabe proaspete, boască, borhoturi,
bulbi, bulbi de flori, cartofi, proaspeti, castane
proaspete, castraveţi, cepe, legume proaspete,
reziduuri din tratarea grăunţelor de cereale, pentru
hrana animalelor, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
citrice, ciuperci proaspete, coajă de nuca de cocos,
nuci de cocos, nuci de cola, conuri de hamei, conuri
de pin, copra, crustacee vii, drojdie pentru vite, făină
de in (furaj), faină de orez (furaj), făină de peşte
pentru hrana animalelor, făină pentru animale, fân,
flori uscate pentru decorare, aditivi pentru furaje cu
excepţia celor de uz medical, oxid de calciu pentru
furaje, gazon natural, seminte de germeni (botanică),
grâu, tărâţe, grăunţe pentru hrana animalelor, grăunţe
(cereale), grăunţe (seminţe), homari (vii), hrană
pentru animale de companie, icre de peste, boabe de
ienupar, lamai, languste vii, lăptuci, aşchii de lemn,
pentru fabricarea pastei de lemn, lemn cu coajă, linte
proaspătă, produse pentru litiera animalelor, măsline
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proaspete, viermi de matase, mazăre proaspătă,
animale de menajerie, migdale (fructe), moluşte (vii),
momeli vii pentru peşti, nisip aromat pentru animale
de companie (litieră), nuci de cola, orz, os de sepie
pentru păsări, ouă de viermi de mătase, ouă pentru
clocit (fecundate), ovăz, culcuşuri din paie, paie
(furaje), frunze de palmier, palmieri, hrană pentru
pasari, păsări de curte pentru crestere, produse
pentru păsări ouătoare, momeală vie pentru pescuit,
icre de peste, conuri de pin, plută brută, polen
(materie primă), pomi de Crăciun, portocale, porumb,
turte de porumb pentru vite, praz, proteine pentru
hrana animalelor, raci vii, rădăcini de uz alimentar,
turte de rapita pentru vite, răsaduri: resturi de la
prelucrarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
reziduuri de distilerie, hrană pentru animale, roşcove,
rubarbă, salată verde (plante), sare pentru animale,
scoarţe de copac brute, secară, os de sepie pentru
păsări, sfeclă, stridii (vii), struguri proaspeţi, susan,
trestie de zahăr, trufe proaspete, tufe de trandafiri,
turbă pentru litiere, urzici, butuci de viţă de vie, drojdie
pentru animale, zarzavaturi proaspete.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
extracte din fructe fară alcool, apă de masă, apă
Seltzer, ape care conţin oxid de litiu, produse pentru
fabricarea de ape minerale, aperitive fără alcool,
lapte de arahide (băuturi nealcoolice), esenţe pentru
fabricarea bauturilor, pastile efervescente pentru
prepararea de bauturi, prafuri pentru prepararea
bauturilor, băuturi izotonice, băuturi pe bază de zer,
must de bere, cockteiluri fără alcool, bauturi din fructe
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fara alcool, bere din ghimbir, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, lapte de migdale (băuturi),
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, limonade,
siropuri pentru limonade, bere din malt, must din
malt, lapte de migdale (băutură), nectaruri de fructe,
nealcoolice, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
sorbeturi (băuturi), must de struguri.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), extrase de
fructe cu alcool, lichior de mentă: alcool din orez,
esente alcoolice, anason (lichior), aperitiv, băuturi
distilate, băuturi spirtoase, bitter, cidru, cocktailuri,
curacao, digestive (alcooluri şi lichioruri), esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe cu
alcool, hidromel, lichioruri, rachiu, rom, sake, vinuri,
votcă, whisky.
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
rezervoare de gaz pentru brichete, brichete pentru
fumători, carnete de hârtie pentru ţigarete, suporturi
pentru cutii de chibrituri, nu din metale pretioase,
muştiucuri de chihlimbar destinate portţigaretelor
pentru ţigări de foi şi ţigarete, trabucuri, dispozitive
de curăţat pipe de tutun, filtre pentru tigarete, foarfeci
pentru ţigări de foi, foiţe absorbante pentru pipe
de tutun, foiţe pentru ţigarete, plante pentru fumat,
scrumiere pentru fumatori, nu din metale pretioase,
humidoruri, tutun de mestecat, pipe de tutun,
dispozitive de curăţat pipe de tutun, râzători pentru
pipe de tutun, portţigarete pentru ţigarete, capete de
portţigarete pentru ţigarete, portţigarete pentru ţigări
de foi, punguţe de tutun, masini de buzunar pentru
rularea ţigaretelor, scuipători pentru consumatorii de
tutun, suporturi pentru chibrituri, tabachere, tabachere
pentru ţigarete, tabachere pentru ţigări de foi, nu din
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metale pretioase, ţigarete conţinând înlocuitori de
tutun, cu excepţia celor pentru uz medical, punguţe
de tutun.
43 - Servicii de alimentaţie publică, hoteliere, închirieri
temporare, rezervare hotel, motel, pensiuni, camping.

M 2006 00706 074833 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din

M 2005 05336 069236 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, chips-uri din fructe, nuci
preparate, arahide procesate, chips-uri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi.

M 2006 00705 074303 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

868
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M 2006 00708 074645 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf

cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

869

M 2006 00707 076738 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, toate aceste
produse îmbogatite cu fosfati.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit, toate aceste produse
imbogatite cu fosfati.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.
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M 2006 00711 076547 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, toate aceste
produse provenind din culturi biologice sau fara aditivi
chimici.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),

de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

M 2006 00710 074674 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

870
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mirodenii, gheaţă de răcit, toate aceste produse
provenind din culturi biologice sau fara aditivi chimici.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

M 2006 01709 076548 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

871

M 2006 01715 075785 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
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comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

M 2007 11871 091749 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

M 2006 01716 076108 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

M 2007 10661 090680 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

872
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M 2008 03009 094613 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă de răcit.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

873

M 2008 03008 096002 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri şi compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.
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M 2009 02932 101736 1 - Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor, produse chimice pentru conservărea
alimentelor, tananti, adezivi pentru industrie.
2 - Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, raşini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide.

M 2008 11019 099853 22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci
(neincluse în alte clase), materiale de umplutură
(cu exceptia cauciucului sau a maselor plastice),
materiale textile fibroase brute.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.

874

de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2010 05837 115207 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, toate
acestea cu excepţia supelor şi a extractelor de supe.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, toate acestea cu excepţia
produselor din drojdie, a extractelor de drojdie şi a
aromatizanţilor pentru produsele alimentare.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume

29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.

875
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M 2010 06278 112573 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.

876

M 2010 05838 114611 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, toate
acestea cu excepţia supelor şi extractelor de supe.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, toate acestea cu excepţia
produselor din drojdie, a extractelor de drojdie şi a
aromatizanţilor pentru produsele alimentare.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
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M 2010 06279 112574 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, consucerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
mirodenii, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, agenții de import-
export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii.

877
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39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.

M 2010 08817 114624 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume

M 2010 08493 114619 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi gătite, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
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proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.

M 2011 05443 117583 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii.
40 - Prelucrarea materialelor.

M 2012 01532 122336 45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, managementul drepturilor
de autor, consultanță în proprietate intelectuală,
cercetare juridică, licențierea software-ului de
calculator (servicii juridice), servicii privind litigiile,
mediere, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopuri de consiliere juridică,
înregistrarea numelor de domenii (servicii juridice).

M 2013 01646 139178 30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
preparate făcute din cereale, produse de patiserie şi
cofetărie cu excepţia ciocolatei, lichiorului de 
ciocolatăşi a pralinelor de alune.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
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M 2013 01647 130845 44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni

spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, licitare, postarea de afișe publicitare,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicarea de texte publicitare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii de
telemarketing.
38 - Telecomunicaţii, comunicații prin telegrame,
comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de calculator,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a mesajelor
și imaginilor, transmiterea de faxuri, trimiterea de
mesaje, servicii de teleconferință.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii  de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, închirierea de scaune, mese, fețe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de gătit,
servicii de creșă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de buffet pentru gustări (snack-
bar).
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sau animale, servicii de agricultură, horticultură
şi de silvicultură, creșterea animalelor, îngrijirea
animalelor, servicii de acvacultură, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială, servicii
de saloane de înfrumusețare, servicii de bănci de
sânge, chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenți, servicii stomatologice, închirierea de
echipamente pentru ferme, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, grădinărit, implanturi de
păr, coafură, îngrijirea sănătății, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
horticultură, servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitalicești, grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, servicii de
moașe, servicii de cămine de bătrâni, îngrijire,
medicală, servicii prestate de opticieni, îngrijirea
animalelor de companie, consiliere farmaceutică,
fizioterapie / terapie fizică, servicii de pepinieră,
chirurgie plastică, prepararea rețetelor de către
farmaciști, servicii de psiholog, servicii de baie
publică în scopuri igienice, reabilitarea pacienților
consumatori de stupefiante, servicii de sanatorii,
închirierea instalațiilor sanitare, servicii de saună,
servicii de solarii, tatuare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, tratarea arborilor, plantarea
arborilor pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turcești, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, asistență
veterinară, servicii de machiaj.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2013 01650 127968 11 - Baterii monocomandă sanitare, baterii pentru
conducte de apă, robinete (racorduri cu cep) pentru
conducte,baterii, robinete pentru conducte.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un loc,
în folosul terților, a unei game variate de bunuri
din clasa 11 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot fi
furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț, informații comerciale, servicii
de agentii de import-export, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata, informații despre afaceri.

M 2013 01717 128917 30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă, ienibahar, pastă de
migdale, produse de cofetărie cu migdale, anason,
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit) /
bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă alimentară),
făină de orz, făină de fasole, oțet din bere, agenți
de legare pentru înghețată (gheață comestibilă),
biscuiți / fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), chifle dulci, pudră de tort, cocă
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de tort / aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
torturi/prăjituri, zahar candel cristalizat, capere,
caramele(dulciuri)/ caramele (bomboane), sare cu
țelină, preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri), gumă
de mestecat, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi din
ciocolată cu lapte, spume de ciocolată, băuturi pe
bază de ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorțișoară (mirodenie), cuișoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor de
Crăciun, produse de cofetărie / produse de cofetărie
cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cușcuș (griș), biscuiți sărați
și uscați (crackers), cremă de tartar de uz culinar,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), sosuri pentru salată, esențe pentru
produsele alimentare, cu excepția esențelor eterice
și a uleiurilor esențiale, fermenți pentru paste, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru băuturi,
fondante (produse de cofetărie), arome alimentare,
altele decât uleiurile esențiale, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
(condiment), turtă dulce, glucoza pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, sirop auriu, șroturi pentru
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consum uman, halva, glazură pentru șuncă, batoane
de cereale bogate în proteine, hominy (boabe de
porumb uscate și tratate), făină din boabe de porumb
uscate și tratate (hominy), miere, orz decorticat,
ovăz decorticat, înghețată, gheață, naturala sau
artificială, gheață pentru băuturile răcoritoare, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, ketchup (sos), ferment, semințe de in
pentru uz culinar, lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie ) / pastile (produse
de cofetărie ), macaroane, macarons (produse de
patiserie), biscuiți cu malț, extract de malț alimentar,
malț pentru consum uman, maltoză, marinate,
marțipan, maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte
cu carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, mentă pentru produse de
cofetărie, melasă alimentară, musli, făină de muștar,
muștar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe
bază de tăiței, noodles, nucșoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite, paste
alimentare făinoase, produse de patiserie, produse de
cofetărie cu arahide, piper, bomboane metolate, boia
(asezonare), pesto (sos), biscuiți petit-beurre, petits
fours (prăjituri), plăcinte, pizza, floricele de porumb,
făină de cartofi, pudre pentru fabricarea înghețatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche,
ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri de orez,
gustări pe bază de orez, lăptișor de matcă, pesmeți,
șofran (asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvișuri, sosuri (condimente), agenți
de legare pentru cârnați, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, algă marină (condiment),
griș, sorbeturi (înghețate)/șerbeturi (înghețate),
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făină de soia, sos de soia, pastă de boabe de
soia (condiment), spaghete, mirodenii, pachețele
de primăvară, semințe de anason stelat, amidon
alimentar, băț de lemn dulce (produse de cofetărie),
preparate pentru întărirea frișcăi, zahăr, sushi, dulciuri
(bomboane), tabbouleh (salată libaneză), tacos,
tapioca, făină de tapioca pentru mâncare, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenți de îngroșare
pentru gătirea alimentelor, sos de roșii, tortillas,
turmeric pentru mâncare, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenți pentru cafea, vermicelli (tăiței),
oțet, vafe belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, drojdie, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, ținerea evidenței
contabile / contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări privind
afacerile, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, managementul
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afacerilor hoteliere, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu privire la
sportivi, servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor (magazin de consiliere consumatori),
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al fișierelor,
analiza costurilor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, întocmirea extraselor de cont, prognoze
economice, servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă, facturare, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente și mașini
de birou, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerț online cu amănuntul
online pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
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domeniul managementului personalului, recrutarea
de personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal, relații
publice, publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, stabilirea abonamentelor la serviciile
de telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, preluarea apelurilor
telefonice pentru abonații indisponibili, transcriere,
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare și farmaceutice și
pentru proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telegrame,
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comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat pe
internet, trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor
de trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenție de presă, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless).
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea  de călătorii, transportul aerian,
închirierea de aeronave, transportul cu ambulanța,
transportul cu mașini blindate, transportul cu
barja, închirierea de ambarcațiuni, transportul
cu ambarcațiunile, depozitarea de ambarcațiuni,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
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îmbuteliere, transportul cu autobuzul, închirierea de
mașini, transportul cu mașina, parcarea de mașini,
cărăușie, servicii de șoferie, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poștală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor de
scufundare, închirierea costumelor de scufundare,
distribuirea de energie electrică, însoțirea turiștilor,
transportul cu feribotul, livrarea de flori, francarea
corespondenței, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenție de transport (expediere) / servicii
de agenție de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, tractarea, închirierea de cai,
spargerea gheții, lansarea de sateliți pentru terți,
servicii de alimbare, transportul marin, livrarea de
mesaje, închirierea mașinilor de curse, închirierea
autocarelor, operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate electronic,
transportul ambarcațiunilor de agrement, servicii
de hamali, transportul pe calea ferată, închirierea
vagoanelor de cale ferată, închirierea vagonetelor
de cale ferată, ranfluarea navelor, închirierea de
frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, operațiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operațiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informații cu privire la
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serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
informații despre traffic, transportul cu tramvaiul,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transportul turiștilor, transportul și depozitarea
deșeurilor / transportul și depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările turistice,
furnizarea de informații despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, rezervări
de călătorie, salvare subacvatică, descărcarea
încărcăturilor, servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor, transportul aerian, închirierea
de aeronave, transportul cu ambulanța, transportul
cu mașini blindate, transportul cu barja, închirierea
de ambarcațiuni, transportul cu ambarcațiunile,
depozitarea de ambarcațiuni, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de îmbuteliere, transportul cu
autobuzul, închirierea de mașini, transportul cu
mașina, parcarea de mașini, pilotarea, transportul de
mărfuri, închirierea de garaje.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumusețe, educație de tip școală cu internat,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii de
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caligrafie, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment sau
educație), antrenare (instruire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii de disc jockey, servicii
de discotecă, dublări, furnizarea de informații în
domeniul educație, examinări referitoare la educație,
tehnoredactare computerizată electronică, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului, producții
de film, altele decât filmele publicitare, efectuarea
antrenamentelor de fitness, servicii de jocuri de
noroc, servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, închirierea echipamentului pentru
jocuri, furnizarea de articole pentru golf, predarea
gimnasticii, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii de
tabere de vacanță (divertisment), furnizarea de
servicii de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artiști, închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), servicii de compoziție muzicală, producția
de muzică, servicii de reporteri de știri, servicii
de cluburi (divertisment sau educație), școli de
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grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, servicii de orchestră, organizarea de
competiții (educație sau divertisment), organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii de
instructor personal (antrenament de fitness), raportare
fotografică, fotografie, educație fizică, instruire
practică (demonstrații), prezentarea spectacolelor
de circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea cărților,
divertisment radio, închirierea aparatelor de radio
și televizoarelor, producția de programe radio și
de televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităților de recreere, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
educație religioasă, scenarii, altele decât cele
publicitare, organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole, producția
de spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări libere,
închirierea de înregistrări sonore, servicii de tabere
sportive, furnizarea de facilități sportive, închirierea
de echipament sportiv, cu excepția vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea și susținerea de
simpozioane, predare / servicii educaționale / servicii
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de instruire, divertisment de televiziune, închirierea
terenurilor de tenis, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
traducere, închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor video / închirierea camerelor
de filmat, editarea casetelor video, închirierea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), scrierea de texte,
altele decât textele publicitare, servicii de grădină
zoologică.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, însămânțarea norilor, închirierea de
calculatoare, programare computerizată, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
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format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, proiectarea de decorațiuni interioare,
digitalizarea documentelor (scanare), proiectarea
de rochii, duplicarea programelor de calculator,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice, analiza
scrisului de mână (grafologie), găzduirea site-urilor
(site-uri web), proiectare industrială, instalarea de
software pentru calculatoare, expertize topografice,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, informații meteorologice,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanță, prospectarea petrolului,
sondaje referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, proiectarea ambalajelor, cercetare
în domeniul fizicii, controlul calității, evaluarea
calității lemnului pe picior, evaluarea calității lânii,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de informații
științifice, consiliere și consultanță cu privire la
reducerea emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
științifice, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, stilizare (proiectare industrială), topografie,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, testarea materialelor,
testarea materialelor textile, explorare subacvatică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
planificare urbană, efectuarea inspecției tehnice auto
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M 2013 02398 133483 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, Procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,

pentru vehicule, analiza apei, închirierea serverelor
web.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilități
pentru camping, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creșă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii
de catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, servicii de tabere de vacanță
(cazare), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea de (locuințe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case de
vacanță, închirierea clădirilor transportabile.
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oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
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(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj
de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
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evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea
de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.

M 2013 02399 133484 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
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de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
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analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj
de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea
de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.
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M 2013 02400 133485 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
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publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de

901
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902

date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj
de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
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închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea
de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.

903

M 2013 02401 133486 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
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managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
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fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj
de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea

905
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de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.

906

M 2013 02402 133487 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
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amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea
de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.

M 2013 02403 133488 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență

908
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privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor

909
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de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj
de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii

910
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de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea
de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.

M 2013 02404 133489 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, consultanță
în organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, facturare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru

911
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912

promoțiile publicitare sau de vânzări, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale sau publicitare,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoționale, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor de
artă, servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea de
fonduri caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară, servicii
de agenție de colectare a debitelor, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, închirierea fermelor, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
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servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incendiu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj
de asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor
de viață, împrumuturi (finanțare), subscrierea
asigurărilor maritime, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
închirierea birourilor (bunuri imobiliare), servicii
bancare online, organizarea colectelor monetare,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenție imobiliară, activități de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare de
economisire, brokeraj de titluri de valoare, evaluarea
timbrelor, cotații bursiere, servicii de garanții, emiterea
de cecuri de călătorie, funcții de administrator
fiduciar / custode.

M 2013 03918 127527 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
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35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.

M 2013 04407 139187 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), închirierea
de aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educație), antrenare (instruire),
servicii de caligrafie, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informații în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, școli de grădiniță,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, microfilmare,
furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, furnizarea facilităților
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M 2013 04550 130843 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
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de recreere, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, educație religioasă,
organizarea și susținerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producția de spectacole,
închirierea de înregistrări sonore, servicii de tabere
sportive, furnizarea de facilități sportive, închirierea de
decoruri pentru scenă, organizarea și susținerea de
simpozioane, predare / servicii educaționale / servicii
de instruire, divertisment de televiziune, producții
de teatru, închirierea de jucării, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât textele
publicitare.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilități pentru camping, servicii de
cantină, servicii de creșă (crèche), închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea de (locuințe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case de
vacanță, închirierea clădirilor transportabile.
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fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, pastă
de ardei conservată, albumină pentru uz culinar,
lapte de albumină / proteine din lapte, alginați pentru
uz culinar, migdale, măcinate, aloe vera preparată
pentru consum uman, anșoa, nu viu, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, bacon, fasole,
conservată, cuiburi de păsări comestibile, caltaboș
cu sânge / cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură /
bulion, concentrate de fiertură / concentrate de bulion,
unt, cremă de unt, caviar, mezeluri, brânză, scoici,
nu vii, unt de cacao alimentar, unt de nucă de cocos,
nucă de cocos, deshidratată, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, compot de
merișoare, raci, nu vii, smântână (produse lactate),
crochete, crustacee, nu vii, fructe cristalizate / fructe
glazurate, lapte bătut, curmale, ouă, amestecuri cu
conținut de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanțe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de pește, pește, nu viu,
pește, conservat, pește, la conserve, hrană pentru
pești pentru consum uman, spumă de pește, icre de
pește, preparate, produse alimentare pe bază de
pește, fructe, conservate, fructe, înăbușite, jeleuri
de fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate în alcool,
gustări pe bază de fructe, fructe congelate, fructe, la
conserve, vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină,
castraveciori, gem de ghimbir, șuncă, heringii, humus
(pastă de năut), gelatină alimentară, gemuri, jeleuri
alimentare, chefir (băutură din lapte), kimchi (alimente
vegetale fermentate), lapte de iapă fermentat / cumâs
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(băutură din lapte), untură pentru hrană, alge de
mare, conservate, lecitină pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din semințe de in, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de
cartofi cu conținut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie din
carne, extracte din carne, carne, conservată, carne,
la conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură din
lapte și fructe (milk shake), fermenți din lapte pentru
uz culinar, ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, nuci, preparate, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, arahide, preparate, mazăre, conservată,
pectină pentru uz culinar, murături, polen preparat ca
produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi, chiftele din
cartofi, fulgi de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, creveți, nu vii, stafide, ulei de rapiță alimentar,
cheag, somon, cărnuri sărate, pește sărat, sardine,
varză murată, cârnați, cârnați în aluat, castraveți de
mare, nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
semințe, preparate, ulei de susan alimentar, moluște,
nu vii, creveți, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, ouă de melci pentru
consum, preparate pentru supă, supe, boabe de soia,
conservate, alimentare, lapte de soia (înlocuitor de
lapte), languste, nu vii, seu alimentar, ulei alimentar
de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui,
preparate, tahini (pastă de semințe de susan),
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
burtă, trufe, conservate, ton, preparate pentru supa
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vegetală, sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
spume vegetale, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, frișcă,
albuș de ou, iaurt, gălbenuș de ou.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, cercetări privind
afacerile, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor (magazin de
consiliere consumatori), administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, managementul
computerizat al fișierelor, căutare de date în fișierele
calculatorului pentru terți, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, facturare, cercetare de marketing,
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale sau publicitare, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
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material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de scaune,
mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, servicii de tabere
de vacanță (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de ședințe, servicii de
motel, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de case de vacanță.
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M 2013 04813 128307 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, formare practică (demonstrație), instruire
practică (demonstrații), orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
și susținerea de simpozioane, organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), organizarea și
conducerea de conferințe, organizare și coordonare
de congrese, furnizare online de publicații electronice
care nu pot fi descărcate, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării), servicii
de tabere de vară (divertisment).
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43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri rapide,
restaurante (servirea mesei), servicii de catering,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă, sticlărie,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de tabere de
vacanță (cazare), servicii de bufet pentru gustări.

M 2013 05185 129222 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere,
drojdie, praf de copt, sare, oţet, gheaţă.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole, forestiere,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ, migdale (fructe), hrană pentru
animale, orz, fasole, proaspătă, sfeclă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâțe, terci de tărâțe
pentru consum animal, animale pentru împerechere,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, semințe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete, cicoare
(salată), citrice, proaspete, nuci de cocos, castraveți,
proaspeți, biscuiți pentru câini, bulbi de flori / bulbi,
flori, naturale, nutreț/ hrană pentru animale / furaj,
fructe, proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
grăunțe (cereale), grăunțe pentru consum animal,
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struguri, proaspeți, fân, alune de pădure, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă, porumb,
turtă de porumb pentru vite, ciuperci, proaspete, nuci
(fructe), ovăz, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, arahide, proaspete, mazăre, proaspătă,
ardei (plante), hrană pentru animalele de companie,
plante, polen (materie primă), cartofi, proaspeți,
păsări de curte, vii, rubarbă, orez, neprocesat, tufe de
trandafiri, secară, răsaduri, semințe pentru plantare /
semințe de plante, susan comestibil, arbuști / tufe,
spanac, proaspăt, dovleci, trestie de zahăr, arbori,
trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, turbă, naturală /
gazon, legume, proaspete, plante de viță de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, coroane din
flori naturale.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în avantajul
terților a produselor din clasele 29, 30, 31 (cu
excepția transportului lor) permițând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse tipuri de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea de
cutii de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, prezentare
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, tratament
anticoroziv pentru vehicule, zidire, supravegherea
construcției de clădiri, etanșarea clădirilor /
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine și gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea și repararea
alarmelor antifurt, întreținerea și repararea
arzătoarelor, servicii de tâmplărie, curățarea coșurilor
de fum, curățarea clădirilor (interior), curățarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea mașinilor de
curățare, curățarea clădirilor (suprafața exterioară),
repararea ceasurilor și a ceasornicelor, închirierea
echipamentelor de construcții, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de construcții),
demolarea clădirilor, forarea de puțuri, forajul sondelor
de petrol sau de gaze, curățarea uscată, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și repararea
elevatoarelor / instalarea și repararea ascensoarelor,
închirierea excavatoarelor, construcția de fabrici,
instalarea și repararea alarmelor de incendiu,
instalarea și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea cuptoarelor, instalarea ușilor
și ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea ce
privește aparatele electrice, instalarea și repararea
dispozitivelor de irigare, instalarea echipamentelor de
bucătărie, ascuțirea cuțitelor, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, întreținerea și repararea
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vehiculelor cu motor, instalarea, întreținerea și
reparația echipamentelor și mașinilor de birou,
vopsirea sau repararea semnelor/indicatoarelor,
vopsire, interioară și exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, întreținerea și construcția conductelor,
tencuiri, lucrări de instalație de apă și canal, șlefuire
cu piatră ponce, repararea pompelor, servicii de
exploatare în carieră, recositorire, reconstruirea
motoarelor uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, furnizarea
informațiilor legate de reparații, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea mașinilor de măturat străzile,
servicii pentru acoperișuri, protecție anticorozivă,
întreținerea și repararea seifurilor, sablare, construcția
de eșafodaje, construcția de nave, repararea
pantofilor, întreținerea și repararea camerelor
de tezaur, întreținerea piscinelor, întreținerea și
repararea telefoanelor, construcții subacvatice,
reparații subacvatice, tapițare, reparații de tapițerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea vehiculelor,
stații de distribuție a carburanților pentru vehicule
(realimentare și întreținere), întreținerea vehiculelor,
curățarea vehiculelor, servicii de reparații în cazul
unei defecțiuni a vehiculului.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telegrame,
comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibră optică, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice (servicii
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de telecomunicații), transmiterea de faxuri, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat pe
internet, trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor
de trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenție de presă, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless).
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizare de călătorii, ambalarea produselor,
livrarea de mărfuri, servicii de depozitare, informații
în domeniul depozitării, închirieri de containere
de depozitare, închiriere de depozite, închiriere
de containere pentru depozitare, închiriere de
congelatoare, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, închirierea de mașini,
transportul cu mașina, parcarea de mașini, livrarea
bunurilor, livrarea bunurilor prin comandă poștală,
însoțirea turiștilor, livrarea de flori, transportul de
mărfuri, închirierea de garaje, tractarea, ambalarea
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bunurilor, livrarea de colete, transportul de pasageri,
depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, închirierea containerelor de depozitare,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice (turism), rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările turistice,
furnizarea de informații despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, rezervări de
călătorie, descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de îmbuteliere, transportul cu
mașina.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de informații în
materie de divertisment, servicii de disc jockeys,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, organizarea și susținerea de
seminarii, organizarea și susținerea de conferințe,
organizare de competiții (educație sau divertisment),
furnizarea de informații în domeniul educației,
furnizare online de publicații electronice, care
nu pot fi descărcate, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii de club (divertisment sau
educație), organizare de competiții (educație sau
divertisment), organizare și susținere de seminarii,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, organizare și susținere de conferințe,
organizare și susținere de seminarii, organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), organizare
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și conducere de conferințe, realizare de expoziții
cu scopuri educative sau culturale, organizare și
susținere de congrese, producție de filme, altele decât
filmele publicitare, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de cărți și periodice
electronice online.
43 - Restaurante şi cazare temporară, servicii de
unități de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
pensiune, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare și
băuturi, servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), restaurante,
servicii de catering, servicii de restaurante cu
autoservire.
44 - Servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură.

M 2013 05858 139188 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, ștampile cu adresă, plăci
cu adresă pentru mașinile de adresare, mașini de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale, table
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aritmetice / tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bavete din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), mostre biologice utilizate în microscopie
(materiale didactice), table de scris, sugative, schițe /
planuri, materiale de legătorie, aparate și mașini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi pentru
cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri /cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori)/cromo, benzi
pentru trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou /capse de birou, pânză pentru legatul
cărților / pânză de legătorie, suporturi de pahare din
hârtie, benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), culegare, pungi
conice din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie, paste
corectoare (rechizite de birou), cerneală corectoare
(heliografie), benzi corectoare (rechizite de birou),
coperte (papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecții de birou, diagrame,
dosare pentru documente (papetărie), laminatoare de
documente pentru birou, suporturi pentru documente
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(papetărie), protecții din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, blocuri de desen, ace pentru
panou de plută/ piuneze, planșete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru desen,
seturi pentru desen, penițe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie, șabloane
de broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru birou,
plicuri (papetărie), produse de radiere, șabloane
pentru ștergere, ace pentru gravură, gravuri obținute
prin acvaforte, pânze de legătorie, prosoape din
hârtie pentru față, figurine din papier mâche (pastă
de hârtie)/statuete din din papier mâche (pastă),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare (rechizite de birou),
stegulețe din hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori
din hârtie /învelitori din hârtie pentru ghivecele de
flori, fluturași publicitari, mape pentru hârtii /dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, mașini de francat pentru utilizare la
birou / aparate mecanice de timbrat pentru utilizare la
birou, florare, regale cu litere(tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărți geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic /paste pentru papetărie
sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraț pentru
pictori, șervețele din hârtie, specimene de manuscris
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pentru copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele
de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tușiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a
cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii
pentru aparatele de copiat documente, suporturi de
călimară, călimări, clei de pește pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), copii multiplicate
(papetărie), manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale),
cretă de marcare, stilouri de marcare (papetărie),
suporturi pentru paharele de bere, mașini și aparate
mimeografe, plastilină, ceară pentru mulaj, nu
cea pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafețele gumate (rechizite de
birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru plastilină
(materiale pentru artiști), aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, buletine informative,
ziare, penițe, penițe din aur, agende, aparate de
numerotare, numere (caractere), perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepția mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din amidon,
carnete de notițe(papetărie), cutii de acuarele utilizate
în școală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,

929



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pensule pentru pictori, șevalete pentru pictori, tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, palete pentru pictori,
broșuri, pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie luminiscentă,
aparate de biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și
carduri din hârtie pentru înregistrarea programelor
de calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din
hârtie, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la birou,
cuțite pentru hârtie (rechizite de birou), filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, agrafe pentru hârtie,
hârtii Xuan pentru pictură și caligrafie, prespapieruri,
papier mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare /cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, mine de creion,
suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru mașini de tricotat
tip Jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, materiale plastice pentru modelaj, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de birou),
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tipărituri (gravuri), prospecte, perforatoare(rechizite
de birou), role pentru mașinile de scris, radiere din
cauciuc, articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou, compuși
de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, șabloane pentru croitorie, foi din celuloză
reciclată pentru împachetat, etichete de securitate
(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală, linii
pentru desen, echere pentru desen, tușiere pentru
ștampile, suporturi pentru ștampile, ștampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri și creioane, prese de capsare
(rechizite de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din oțel, cutii
de matrițe, plăci de matrițe, șabloane (papetărie),
matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle T (teuri) pentru
desen, garnituri de masă din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice (cu
excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă/ hârtie igienică, prosoape din hârtie, șabloane
de copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii) /decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, caractere (numere și litere) /
litere (caractere), panglici pentru mașina de scris,
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taste pentru mașina de scris, mașini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din vâscoză
pentru împachetat, hârtie cerată, panou din fibre
de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de celuloză,
hârtie de împachetat/ hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de scris,
cărți de scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris (seturi),
pensule de scris, instrumente de scris, radiere pentru
tabla de scris.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate de amuzament,
automate și acționate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), jocuri de table,
genți special concepute pentru schiuri și plăci de
surf, mingi pentru jocuri, haltere, mănuși de baseball,
mănuși de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoței pentru pomul de Crăciun, margini elastice
pentru masa de biliard, bile de biliard, instrumente
de marcare pentru repoziționarea bilei pe masa de
billiard, tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo, indicatoare
de tragere/mușcătură (unelte de pescuit), senzori
de tragere/mușcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii bob,
aparate pentru culturism / aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, plăci pentru bodyboarding,
aparate și mașini de bowling, arcuri pentru tragere,
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mănuși de box, blocuri de construcție (jucării), jocuri
de construcție, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măști de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții) / aparate de exerciții
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc, pomi
de Crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice Crăciunului (noutăți pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de Crăciun, aruncătoare de
talere din argilă, talere din argilă (ținte), hamuri pentru
alpiniști, mese de biliard acționate cu fise, confeti,
truse de magie, numărători (discuri) pentru jocuri,
coșuri de prins pește (capcane de pescuit), genți de
cricket, pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) / unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuși, biberoane pentru păpuși, paturi
pentru păpuși, case de păpuși, îmbrăcăminte pentru
păpuși, camere de păpuși, domino, table de dame,
dame (jocuri), canturi de schiuri, protecții pentru cot
(articole sportive), ținte electronice, carusele pentru
parcurile de distracții, arme pentru scrimă, măști
de scrimă, mănuși speciale pentru scrimă, cârlige
pentru pește, instrumente de pescuit, linii (fire) de
pescuit, labe de înot / mănuși de înot (înotătoare),
plute de pescuit, discuri zburătoare (jucării), mese de
fotbal, jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuși pentru jocuri, crose de
golf, saci de golf, cu sau fără roți, mănuși de golf,
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corzi pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, deltaplane, hamuri pentru plăcile
de windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere pentru
vânătoare, patine de gheață, patine cu rotile în linie,
puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru zmeie,
zmeie, protecții pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undița, mah-jong, bile
de sticlă pentru jocuri, catarge plăcile de windsurf cu
velă, suspensoare de sport pentru bărbați (articole
sportive), plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter de
noutate pentru a face glume, ornamente pentru pomii
de Crăciun, cu excepția instalațiilor, lumânărilor și
produselor de cofetărie, pachinko, pistoale cu bile
umplute cu vopsea (pistoale de paintball) (articole
sportive), bile umplute cu vopsea (muniție pentru
pistoalele de paintball) (articole sportive), pălării din
hârtie pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
capse cu percuție (jucării), aparate pentru exerciții
fizice, piñatas, baloane pentru joacă, mingi de joacă,
cărți de joc, jucării de pluș, prăjini pentru sărituri cu
prăjina, jocuri portabile cu ecrane cu cristale lichide,
căptușeli de protecție (părți din costumele de sport),
saci de box, păpuși marionete, quoits, rachete / bâte
pentru jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, jocuri cu inele, căluți balansoar, undițe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staționare de antrenament, colofoniu utilizat de
atleți, roți de ruletă, plăci cu velă pentru windsurf,
machete de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), momeli cu miros pentru vânătoare
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sau pescuit, scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru
jocurile de tip loterie, piei de focă (învelitori pentru
schiuri), apărători de tibie (articole sportive), fluturași
(de badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj
cu lame atașate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, praștii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praștii (articole sportive), automate
(mașini de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării), protecții
pentru tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri de start
pentru sporturi, biciclete staționare de antrenament,
corzi pentru rachete, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf, piscine
(articole de joacă), plăci de înot, centuri de înot,
veste de înot, leagăne, mese de tenis de masă, ținte
pentru tragere, ursuleți de pluș, plase de tenis, tunuri
pentru mingile de tenis, măști de teatru, pistoale de
jucărie, pistoale cu aer (jucării), jucării carusel pentru
pătuțuri, mașini de jucărie, jucării pentru animalele de
companie, jucării, trambuline, bastoane de învârtit,
mașini pentru jocuri video, aripioare de înot, schiuri
de apă, curele pentru ridicarea greutăților (articole
sportive).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie  comercială, lucrări de birou, postarea
de afișe publicitare, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al fișierelor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru terți,
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demonstrații cu produse, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, facturare,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relații publice, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin rețelele de
fibră optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmiterea de faxuri, furnizarea de informații in
domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de camere
de chat pe internet, trimiterea de mesaje, închirierea
aparatelor de trimitere a mesajelor, închirierea de
modemuri, difuzarea prin intermediul radioului,
transmiterea prin satelit, închirierea echipamentului
de telecomunicații, asigurarea conexiunilor de
telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
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de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare, servicii
de poștă vocală, transmisia fără fir (wireless).
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, rezervarea locurilor de
călătorie, transportul cu autobuzul, închirierea
de mașini, transportul cu mașina, parcarea de
mașini, însoțirea turiștilor, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, închirierea autocarelor,
ambalarea bunurilor, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic, transportul pe
calea ferată, operațiuni de încărcare-descărcare,
depozitarea de bunuri, depozitare / înmagazinare,
închirierea containerelor de depozitare, informații
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transport, transportul turiștilor, transportul
și depozitarea deșeurilor / transportul și depozitarea
gunoaielor, rezervări de transport, organizarea
transportului pentru deplasările turistice, furnizarea
de informații despre transport, logistica transporturilor,
rezervări de călătorie, descărcarea încărcăturilor,
împachetarea bunurilor, rezervarea locurilor de
călătorie, însoțirea turiștilor, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, operațiuni de încărcare-
descărcare, informații despre depozitare, informații
despre transport, închirierea de depozite.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), închirierea
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de aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educație), antrenare (instruire),
servicii de caligrafie, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informații în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, școli de grădiniță,
închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, microfilmare,
furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), instruire
practică (demonstrații), prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, educație religioasă,
organizarea și susținerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producția de spectacole,
închirierea de înregistrări sonore, servicii de tabere
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sportive, furnizarea de facilități sportive, închirierea de
decoruri pentru scenă, organizarea și susținerea de
simpozioane, predare / servicii educaționale / servicii
de instruire, divertisment de televiziune, producții
de teatru, închirierea de jucării, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât textele
publicitare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare
la acestea, servicii de analiză şi de cercetare
industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator, calibrare (măsurare),
analiză chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor hardware,
conversia datelor sau documentelor din format fizic în
format electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format fizic,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), găzduirea site-
urilor (site-uri web), proiectare industrială, consultanță
în domeniul tehnologiei informației (IT), instalarea de
software pentru calculatoare, expertize topografice,
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M 2013 06270 128590 12 - Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană
şi navală, airbag-uri (dispozitive de siguranță pentru

940

mentenanța software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanță,
proiectarea ambalajelor, cercetare în domeniul
fizicii, controlul calității, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea și dezvoltarea de produse
noi pentru terți, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, testarea materialelor, testarea
materialelor textile, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea inspecției
tehnice auto pentru vehicule, închirierea serverelor
web.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilități pentru camping, servicii de
cantină, servicii de creșă (crèche), închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea de (locuințe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case de
vacanță, închirierea clădirilor transportabile.
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automobile), amortizoare pentru automobile, bară
vehicul, ștergatoare de parbriz, capota pentru
vehicule, capote motor, hayon electric (parți ale
vehiculelor terestre), instalație spalat parbriz,
intaritura stalp, oglinda retrovizoare, parasolar adaptat
pentru automobile, parbriz, spoiler pentru vehicule,
tapiterie pentru vehicule, ușa pentru vehicule.
35 - Regruparea în avantajul terţilor a elemenelor
de caroserie, permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod în magazine cu vânzare
cu amănuntul sau en-gros, prin comanda pe un
site internet sau prin comanda dintr-un catalog sau
prin alte mijloace de comunicare, import - export şi
comercializare prin lanţ de magazine a elementelor
de caroserie, servicii ale unui comerciant on-line,
respectiv preluare de comenzi, servicii de livrare
mărfuri şi facturare, referitoare la elemente de
caroserie.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.

941

M 2013 08711 139179 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, închirierea
spațiului publicitar, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficiența
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
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analiza costurilor, prognoze economice, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), consultanță
în domeniul managementului personalului, relații
publice, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, brokeraj, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de sănătate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanță în asigurări, oferirea de informații în
domeniul asigurărilor, subscrierea asigurărilor de
viață, subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, servicii de fonduri de
pensii private.
38 - Telecomunicaţii, furnizarea  accesului la bazele
de date, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
trimiterea de mesaje, servicii de teleconferință,
transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea congreselor,
cursuri de corespondență, furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, organizarea și susținerea de
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seminarii, organizarea și susținerea de simpozioane,
predare / servicii educaționale / servicii de instruire.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

M 2014 00991 135377 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.

M 2014 00992 135378 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
patiserie şi cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.
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M 2014 01964 133363 5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz
alimentar, alimente pentru sugari, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte
produse pentru prepararea băuturilor.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul, agenții de import-export.

M 2014 02622 133741 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,Regruparea
 în beneficiul terţilor, a unei game variatede bunuri 
(cu excepţia transportului acestora),permiţând 
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere înmod 
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate de magazine de vânzare cu amănuntul,
puncte de desfacere cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin, intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț in spaţiu fizic si/ sau oniine, cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor proprii si
ale terţilor, procesarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing, cercetare de
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marketing, servicii de modele în scop publicitar sau
de promovare a vânzărilor.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de restaurant, servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de cofetărie, servicii de
buffet, servicii de snack-bar, închirierea de scaune,
mese, feţe de masă, sticlărie, servicii de catering cu
mancare si bauturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente.
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M 2014 04782 169589 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluşi, suplimente alimentare
pentru oameni şi animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, bumbac absorbant, tampoane
absorbante, acaricide, acetaţi pentru uz farmaceutic,
acizi pentru uz farmaceutic, aconitin, benzi adezive
pentru uz medical, gips adeziv, benzi adezive pentru
uz medical, adezivi pentru prinderea muştelor,
adezivi pentru proteze dentare, adjuvanţi pentru
uz medical, produse pentru odorizarea aerului,

M 2014 04003 134488 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, icre
de peşte procesate, somon, ton, homari, însă nu vii,
creveţi, cu excepţia celor vii, sardine, scoici (nu vii),
raci, cu excepţia celor vii, crustacee, cu excepţia celor
vii.
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produse de purificare a aerului, alimente albuminoase
pentru uz medical, produse albuminoase pentru
uz medical, alcool pentru uz farmaceutic, aldehide
pentru uz farmaceutic, algicide, suplimente alimentare
alginate, alginaţi pentru uz farmaceutic, lodură,
alcalină pentru uz farmaceutic, alcaloizi pentru
uz medical, aliaje din metale preţioase de uz
stomatologic, lapte de migdale pentru uz farmaceutic,
preparate din aloe vera pentru uz farmaceutic,
acetat de aluminiu pentru uz farmaceutic, aminoacizi
pentru uz medical, aminoacizi pentru uz veterinar,
anestezice, analgezice, scoarţă de angustură pentru
uz medical, produse pentru spălarea animalelor,
antihelmintic, antibiotice, produse anticriptogamice,
pilule antioxidante, brăţări anti-reumatism, inele
anti-reumatism, bumbac antiseptic, antiseptice,
produse anti-urice, pilule pentru suprimarea apetitului,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, bumbac antiseptic, ceai anti-asmatic,
scutece pentru copii, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriere pentru uz medical sau veterinar, bulion
pentru culturile bacteriologice, medii pentru culturile
bacteriologice, preparate bacteriologice pentru uz
medical sau veterinar, balsamuri pentru uz medical,
produse balsamice pentru uz medical, bandaje pentru
pansament, bandaje igienice, tampoane pentru
menstruaţie, benzi adezive pentru uz medical, scoarţe
pentru uz farmaceutic, produse medicinale pentru
baie, săruri de baie pentru uz medical, preparate
terapeutice pentru băi, băi de oxigen, săruri pentru
băi cu apă minerală, curele pentru şerveţele sanitare
(prosoape), bicarbonat de sodiu pentru uz famaceutic,
biocide, produse biologice pentru uz medical, produse
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biologice pentru uz veterinar, culturi de ţesuturi
biologice pentru uz medical, culturi de ţesuturi
biologice pentru uz veterinar, preparate din bismut
pentru uz farmaceutic, subnitrat de bismut pentru
uz farmaceutic, sânge pentru uz medical, plasmă
sangvină, ciment pentru oase pentru uz chirugical
şi ortopedic, bulioane pentru culturi bacteriologice,
brăţări pentru uz medical, pâine pentru diabetici,
adaptat uzului medical, tampon pentru alăptare, brom
pentru uz farmaceutic, preparate bronhodilatatoare,
tampoane pentru mont, preparate pentru tratamentul
arsurilor, produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical, casetă
pentru uz farmaceutic, catechu pentru uz farmaceutic,
preparate pentru calousuri, calomel, camfor pentru
uz medicinal, ulei de camfor pentru uz medical,
bomboane medicale, pudre de cantaridă, capsule
pentru medicamente, carbolineu (parazicidl, ulei de
castor pentru uz medical, substanţe pentru spălarea
vitelor, creioane caustice, lemn de cedru folosit ca
repelent pentru insecte, esteri de celuloză pentru uz
farmaceutic, eteri de celuloză pentru uz farmaceutic,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune pentru
uz farmaceutic, conductori chimici pentru electrozii
electrocardiografului, produse chimice pentru uz
medical, produse chimice pentru uz farmaceutic,
produse chimice pentru uz veterinar, reactivi chimici
pentru uz medical sau veterinar, produse chimico-
farmaceutic, gumă de mestecat pentru uz medicinal,
preparate pentru degeraturi, chinolină pentru uz
medical, cloroform, ţigarete (fără tutun) pentru uz
medicinal, chinină pentru uz medical, produse pentru
curăţarea lentilelor de contact, deodoranţi pentru
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îmbrăcăminte si textile, cocaină, ulei din ficat de
cod, zgărzi antiparazitice pentru animale, colodiu
pentru uz farmaceutic, colir, comprese, conductori
chimici pentru electrozii electrocardiografului, scoarţă
de conduranqo pentru uz medical, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, produse pentru
curăţarea lentilelor de contact, soluţii utilizate cu
lentilele de contact, contraceptive chimice, spray-uri
de răcire pentru uz medical, remedii pentru bătături,
inele pentru bătăturile picioarelor, bumbac pentru uz
medical, pastă de tartru pentru uz industrial, creozot
pentru uz farmaceutic, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, decocturi de uz farmaceutic, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprentare dentară, lac dentar, chit dentar,
adezivi pentru protezele dentare, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte si textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, depurative,
detergenţi pentru uz medical, pâine pentru diabetici,
adaptată uzului medical, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate de diagnosticare
pentru uz medical, scutece pentru bebeluşi, scutece
(şerveţele pentru bebeluşi), diastază pentru uz
medicinal, băuturi dietetice adaptate uzului medical,
alimente dietetice adaptate uzului medical, substanţe
dietetice adaptate uzului medical, digestive pentru
uz farmaceutic, digitalină, ulei de mărar pentru uz
medical, dezinfectanţi pentru toaletele chimice,
dezinfectanţi igienici, loţiuni pentru câini, produse
pentru spălarea câinilor, repelenţi pentru câini,
produse pentru duş pentru uz medical, pansamente
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chirurgicale, droguri medicinale, preparate pentru
distrugerea putregaiului, conductori chimici pentru
electrozi de electrocardiograf, conductori chimici
pentru electrozi de electrocardiograf, elixiruri
(preparate farmaceuticei, produse pe bază de
enzime pentru uz medical, produse pe bază de
enzime pentru uz veterinar, enzime pentru uz
medical, enzime pentru uz veterinar, corn de secară
pentru uz farmaceutic, esteri pentru uz farmaceutic,
eucaliptol pentru uz farmaceutic, eucalipt pentru
uz farmaceutic, purgative, plasturi pentru ochi,
pentru uz medical, substanţe pentru spălarea
ochilor, febrifuge, fenicul pentru uz medical, fermenţi
pentru uz farmaceutic, fermenţi de lapte pentru uz
farmaceutic, fibre alimentare, fibre alimentare, cutii
de prim-aiutor, complete, făină de peşte pentru uz
farmaceutic, seminţe de in pentru uz farmaceutic,
făină de seminţe de in pentru uz farmaceutic,
făină pentru uz farmaceutic, flori de sulf pentru
uz famaceutic, adezivi pentru prinderea muştelor,
hârtie de prins muşte, produse pentru distrugerea
muştelor, clei pentru muşte, remedii pentru perspiraţia
picioarelor, aldehică pentru uz farmaceutic, balsam
pentru degeraturi, de uz farmaceutic, pastile de
afumare, bete de afumare, produse de afumare
pentru uz medical, acid galic pentru uz farmaceutic,
gumă gutta pentru uz medicinal, gaze pentru
uz medicinal, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru uz medical, genţiană pentru uz farmaceutic,
germicide, glucoza pentru uz medical, clei pentru
muşte, glicerina pentru uz medical, glicerofosfaţi,
amalgame dentare de aur, apă de goulard, grăsimi
pentru uz medical, grăsimi pentru uz veterinar,
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gaiacol pentru uz farmaceutic, gumă pentru uz
medical, balsam de gurjun (gurjon, gurjum) pentru
uz medical, hematoqen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice, preparate
medicinale pentru creşterea părului, produse pentru
dureri de cap, creioane pentru durerile de cap,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, ciment pentru copitele animalelor, extras
de hamei pentru uz famaceutic, hormoni pentru uz
medical, hisdrastină, hidrastinină, cloral hidratat
pentru uz farmaceutic, perhidrol pentru uz medicinal,
bandaje igienice, implanturi chirurgicale (ţesuturi viii,
şerveţele pentru incontinentă, pantaloni, absorbenţi
pentru incontinentă, infuzii medicinale, repelenţi
pentru insecte pe bază de tămâie, repelenţi pentru
insecte, spermă pentru inseminarea artificială, lodură
pentru uz farmaceutic, lodură pentru uz farmaceutic,
lodoform, muşchi irlandez pentru uz medicinal,
izotopi pentru uz medicinal, jalapă, vaselină
rectificată pentru uz medicinal, jujubă medicinală,
lenjerie de corp pentru menstruaţie, lenjerie de
corp sanitară, lac dentar, făină lactată pentru
bebeluşi, lactoză pentru uz farmaceutic, preparate
pentru examinarea larvelor, laxative, apă de plumb,
lecitina pentru uz medical, lipitori pentru uz medical,
preparate pe bază de var pentru uz famaceutic,
alifii, seminţe de in pentru uz farmaceutic, făină de
seminţe de in pentru uz farmaceutic, fibre pentru uz
medicinal, lemn dulce pentru uz farmaceutic, loţiuni
pentru uz farmaceutic, loţiuni pentru uz veterinar,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
lupulină pentru uz farmaceutic, magnezie pentru
uz farmaceutic, malţ pentru uz farmaceutic, băuturi
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din lapte de malt pentru uz medicinal, scoarţă de
mangrovă pentru uz farmaceutic, chituri dentare,
făină pentru uz farmaceutic, medii pentru culturi
bacteriologice, alcool medicinal, băuturi medicinale,
preparate medicinale pentru creşterea părului ierburi
medicinale, infuzii medicinale, uleiuri medicinale,
rădăcini medicinale, ceai medicinal, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente pentru uz
uman, medicamente pentru uz veterinar, medii
pentru culturile bacteriologice, apă de roiniţă
pentru uz farmaceutic, bandaje pentru menstruaţie,
lenjerie de corp pentru menstruaţie, tampoane
pentru menstruaţie, mentol, alifii mercuriale,
produse pentru distrugerea şoarecilor, culturi de
microorganisme, pentru uz medical sau veterinar,
substanţe nutritive pentru microorganisme, preparate
din microorganisme pentru uz medical şi veterinar,
mucegai (produse chimice pentru tratarea - ului),
fermenţi de lapte pentru uz farmaceutic, lapte de
migdale pentru uz farmaceutic, lactoză pentru uz
farmaceutic, grăsime pentru mulgere, săruri de
apă minerală, ape minerale pentru uz medicinal,
mentă pentru uz farmaceutic, moleschin pentru uz
medicinal, mosc irlandez pentru uz medicinal, hârtie
contra moliilor, preparate contra moliilor, ceară de
mulai pentru dentişti, apă de gură pentru uz medical,
nămol pentru băi, nămol medicinal, muştar pentru
uz farmaceutic, ulei de muştar pentru uz medicinal,
cataplasme cu muştar, scoarţă de mirobalan pentru
uz farmaceutic, scutece pentru bebeluşi, faşe
pentru bebeluşi, fase pentru incontinenţă, narcotice,
medicamente indicate pentru boli nervoase, produse
pentru distrugerea plantelor dăunătoare, substanţe
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nutritive pentru microorganisme, ulei din ficat de
cod, ulei de terebentină pentru uz farmaceutic,
uleiuri medicinale, alifii pentru uz farmaceutic, opiu,
opodeldoc, produse pentru opoterapie, preparate
pentru organoterapie, băi de oxigen, oxigen pentru
uz medical, tampoane pentru alăptat, tampoane
pentru mont, lenjerie de corp sanitară, absorbante
pentru lenjerie de corp, pentru incontinentă, lenjerie
de corp sanitară, absorbante zilnice (sanitare),
hârtie pentru plasturii cu muştar, hârtie pentru
cataplasmele cu muştar, hârtie contra moliilor,
parazicide, pastile pentru uz farmaceutic, pastile
de afumare, pudră de perle pentru uz medicinal,
pectină pentru uz medicial, pepsine pentru uz
farmaceutic, peptone pentru uz farmaceutic, lubrifianti
sexuali, pesticide, vaselină rectificată pentru uz
medicinal, fenol pentru uz farmaceutic, fosfaţi pentru
uz farmaceutic, preparate chimice pentru tratarea
contra filoxerei, produse pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, plasmă sangvină, otrăvuri, pomade
pentru uz medical, porţelan pentru proteze dentare,
săruri de potasiu pentru uz medical, cataplasme,
cataplasme cu muştar, pudră de cataridă, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, propolis
pentru uz farmaceutic, suplimente proteice pentru
animale, purgative, pudră de piretrum, lemn amar
pentru uz medical, quebracho pentru uz medical,
chinină pentru uz medical, chinchină pentru uz
medical, substanţe radioactive pentru uz medical,
substanţe de contrast în radiologie pentru uz
medical, radiu pentru uz medical, otravă pentru
şobolani, reactivi chimici pentru uz medical sau
veterinar, preparate pentru reducerea activităţii
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sexuale, remedii pentru perspiraţia picioarelor,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
repelenţi insecte: rădăcini de rubarbă pentru uz
farmaceutic, inele anti-reumatice, rădăcini medicinale,
cauciuc pentru uz dentar, săruri pentru uz medical,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri de apă
minerală, prosoape sanitare, apă de mare pentru
băi medicinale, sedative, sediment medicinal fnoroil,
spermă pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, desicanţi (agenţi de uscare!
pentru uz medical, pilule pentru slăbit, preparate
medicale pentru slăbit, săruri mirositoare, ierburi de
fumat pentru uz medicinal, săruri de sodiu pentru
uz medical, preparate pentru sterilizarea solului,
soluţii pentru lentilele de contact, solvenţi pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, sporifice, bureţi
medicinali, amidon pentru uz dietetic sau famaceutic,
celule stern pentru uz medical, celule stern pentru
uz veterinar, preparate de sterilizare, preparate
pentru sterilizarea solului, steroizi, beţişoare de
lemn dulce pentru uz farmaceutic, beţe de afumare,
bete de sulf (dezinfectanţil, stricnina, preparate
stiptice, zahăr pentru uz medicinal, sulfonamine
(medicamente), bete de sulf (dezinfectanţij, alifii
pentru arsurile solare, preparate pentru arsurile
solare pentru uz farmaceutic, supozitoare, ţesături
chirurgicale (şerveţele), pansamente chirugicale,
implanturi chirurgicale (ţesuturi vii), şerveţele
chirurgicale, siropuri pentru uz farmaceutic, pilule
pentru bronzat, benzi adezive pentru uz medical,
tartru pentru uz farmaceutic, material pentru umplerea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creşterii dinţilor,
deodorante pentru ţesături şi textile, apă termală,
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timol pentru uz farmaceutic, tinctură de iod, tincturi
pentru uz medical, şerveţele impregnate cu lotiuni
farmaceutice, şerveţele chirurgicale, extrase din tutun
(insecticide), ţigarete fără tutun pentru uz medical,
tonice (medicamente), prosoape sanitare, preparate
de elemente de depistare pentru uz uman şi veterinar,
tranchilizante, terebentină pentru uz farmaceutic,
vaccinuri, spălaturi vaginale, vermifuge, vezicanţi,
produse chimice pentru tratarea bolilor viţei de vie,
preparate pe bază de vitamine, bureţi medicinali,
creioane contra negilor, preparate chimice pentru
tratarea mălurii, produse chimice pentru tratarea
tăciunelui grâului, drojdie pentru uz farmaceutic.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, ajvar
(piper de conservare!, albumină pentru uz culinar,
lapte de albumină/ proteină din lapte, alginaţi pentru
uz culinar, migdale râşnite, aloe vera preparată
pentru consum uman, anşoa, măduvă animală pentru
alimente, piure de mere, şuncă, fasole conservată,
caltaboş, budincă neagră fsângeretel / budincă
neagră / sângerete, ulei de oase, comestibil, bulion,
concentrate de bulion, unt, cremă de unt, caviar,
mezeluri, brânză, unt de nuci de ciocolată / unt de
cacao, scoici (nu viii, nucă de cocos, deshidratată,
unt de cocos, ulei de cocos, grăsime de cocos,
lapte condensat, sos de afine (compot), raci, nu vii,
smântână (produse lactate), crochete, crustacee, nu
vii, fructe cristalizate /fructe ingheţate, caş, curmale,
lichior de ouă (non-alcoolic), amestecuri care conţin
grăsimi pentru felii de pâine, substanţe grase pentru
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fabricarea grăsimilor comestibile, file de peşte,
făină de peşte pentru consum uman, icre de peşte,
pregătite, mousse de peste, alimente făcute din
peşte, pulpă de fructe, fructe, înăbuşite, chipsuri de
fructe, coajă de fructe, salate de fructe, gustări pe
bază de fructe, fructe congelate, usturoi conservat,
gelatină, castraveţi, gem de ghimbir, heringi, hummus
(pastă de năutl, kepfir (băutură cu lapte) / kefir
(băutură cu lapte), kimchi (farfurie cu legume
fermentate), kumys (kumyss) (băutură cu lapte) /
koumiss (kumiss) (băutură cu lapte), untură, lecitină
în scopuri culinare, linte, conservată, ulei de in pentru
scopuri culinare / ulei de in pentru scopuri culinare,
ficat, pate de ficat / pastă de ficat, homari, nu vii,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb / ulei de porumb, margarina, marmeladă,
shake-uri de lapte, băuturi din lapte, predominând
laptele, fermenţi de lapte în scopuri culinare, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, nuci, preparate, ulei de
măsline pentru mâncare, măsline, conservate,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei de palmier
pentru mâncare, ulei de sâmburi de palmier pentru
hrană, unt de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină în scopuri culinare, cornişon,
murături, polenul preparat ca produs alimentar, cartofi
prăjiţi / chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele de
cartofi, ouă pudră, creveţi, nu vii, prostokvasha (lapte
acru), stafide: ulei de răpită pentru alimente / ulei de
colza pentru alimente, cheag, rvazhenka (lapte la
cuptor fermentat), somon, sardine, varză acră, cârnaţi
în aluat, cârnaţi, castraveţi de mare, nu vii, extracte
de alge marine pentru alimente, seminţe, pregătite,
ulei de susan, scoici, nu vii, creveti, nu vii, viermi de
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mătase, pentru consum uman, smetana (smântână),
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
prepararea supei, supe, boabe de soia, conservate,
pentru hrana, lapte de soia finlocuitor de lapte],
languste, nu vii, seu pentru produse alimentare,
ulei de floarea soarelui pentru alimente, seminte de
floarea soarelui, preparate, tahini (pasta de seminte
de susan), alege marine prajite, tofu, suc de rosii
pentru gatit, piure de tomate, pasta de tomate,
maruntaie, trufe, conservate, ton de peste, salate de
legume, sucuri de legume pentru gatit, preparate de
supa de legume, mousse de legume, zer, frisca, albus
de oua, iaurt galbenus de oua.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, mirodenii, gheaţă,
pasta de migdale, dulciuri cu migdale, seminte
de anason, preparate aromate alimentare cafea
artificial, bicarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu
pentru gatit) / bicarbonat de sodiu pentru scopuri
de alimentare (bicarbonat de sodiu), faina de orz,
faina de fasole, otet de bere, agenti de legare pentru
inghetata (inghetate comestibile), biscuiti / fursecuri,
rulouri de paine, firimituri de paine, chifle, tort, aluat /
tort, aluat, tort, glazura (glazura), prajituri, bomboane,
capere, caramele (bomboane), sare de telina,
preparate din cereale, batoane de cereale, gustari
pe baza de cereale, cheeseburgeri (sandvisuri),
guma de mestecat, cicoare finlocuitor de cafea),
chipsuri (produse din cereale), bauturi cu ciocolata
cu lapte, ciocolata, mousse de ciocolata, bauturi
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pe baza de ciocolata, chow-chow (condiment),
chutnevs (condimente), scortisoara (condiment),
cuisoare (condiment), bauturi de cacao cu lapte,
bauturi pe baza de cacao, arome de cafea (arome),
bauturi pe baza de cafea, cofetarie / dulciuri cu
zahar, cofetarie pentru impodobirea pomilor de
craciun, fulgi de porumb, porumb, prajit, porumb,
macinat, cuscus (gris), biscuiti, crema de tartru in
scopuri culinare, ovaz zdrobit, orz zdrobit, curry
(condiment), crema, mousses de desert (cofetarie),
esente pentru produse alimentare, cu exceptia
esentelor eterice si a uleiurilor esentiale, alimente
farinacee, fermenti pentru paste, arome, altele decat
uleiurile esentiale, pentru prajituri, arome, altele
decat uleiurile esentiale, pentru bauturi, arome, altele
decat uleiurile esentiale, produse fainoase, flori
sau frunze pentru utilizare ca inlocuitori ai ceaiului,
fondanti (cofetarie), jeleuri de fructe (cofetarie), coulis
de fructe (sosuri), ierburi de gradina, conservate
(condimente), ghimbir (condiment), turta dulce,
glucoza in scopuri culinare, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi din gluten pentru scopuri
culinare, sirop auriu, crupe de ovaz pentru hrana
umana, halva, glazura de sunca, batoane de cereale
bogate in protein, malai, turte din malai dulce, orz
decorticaf, ovaz decorticate, pudra pentru gheata
comestibila, infuzii, altele decat medicinale, ketchup
(sos), ferment, seminte de canepa pentru consum
uman, lemn dulce (dulciuri), bomboane (dulciuri),
macaroane, macaroane (patiserie), biscuiti de malt,
extract de malt pentru alimente, maltoza, marinate,
martipan, maioneza, agenti de fragezire a carnii, de
uz casnic, placinte cu carne, menta pentru cofetarie,
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melasa pentru alimente, musii, spume de ciocolata,
spume de desert (dulciuri), faina de mustar, alimente
preparate pe baza de taietei, taietei, nucsoara, fulgi
de ovaz, alimente pe baza de ovaz, ovaz, zahar de
palmier, clatite, paste/ paste fainoase alimentare,
aluat foietaj, pates en croute, bomboane cu arahide,
piper, bomboane metolate, piper fasezonare), pesto
(sos), biscuiti petit-beurre, prajiturele, placinte, pizza,
floricele de porumb, faina de cartofi, pulberi pentru
inghetata / pudra pentru inghetate comestibile,
praline, propolis / lipici de albine, budinci, tarte,
ravioli, prajituri de orez, orez, gustari pe baza de
orez, laptisor de matca, pesmet, sofran fasezonare),
sandvisuri, lianti pentru carnati, apa de mare pentru
gatit, alge (condiment), gris, şerbete (inghetate) /
sorbeti (inghetate), faina de soia, pasta de fasole de
soia (condiment), spaghete, rulouri de primavara,
anason stelat, amidon alimentar, bat de lemn dulce
(dulciuri), preparate pentru frisca batuta, sushi,
dulciuri (bomboane), tabbouleh, tacos, faina de
tapioca, tarte, bauturi pe baza de ceai, agenti de
ingrosare pentru gatitul alimentelor, tortilla, curcuma,
vanilie faromatizant), vanilina (inlocuitor de vanilie),
preparate vegetale pentru utilizare ca inlocuitori de
cafea, vermicelli (fidea), vafe, germeni de grau pentru
consum uman, iaurt congelat (inghetata de cofetarie).
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, alge pentru consum uman
sau animal / alge marine pentru consum uman sau
animal, algarovilla pentru consumul animalelor,
migdale (fructe), plante de aloe vera, produse pentru
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gunoi de animale, preparate pentru ingrasarea
animalelor, nisip aromatic pentru animale de
companie (gunoi), begasa (materie prima), scoarte
crude, orz, fasole, proaspata, sfecla, proaspata,
fructe de padure, fructe proaspete, bauturi pentru
animale de companie, mancare pentru pasari,
pasta de tarate pentru consum animal, tarate,
castane, proaspete, produse de ros comestibile
pentru animale, cicoare, proaspata, radacini de
cicoare, pomi de craciun, citrice, proaspete, boabe
de cacao, crude, coaja de nuca de cocos, nuci de
cocos, anghinare, raci, vii, crustacee, vii, castraveti,
proaspeti, os de sepie pentru pasari, deseuri de la
distilerie pentru consumul animalelor, biscuiti de
caine, borhot, preparate pentru pasarile ouatoare,
oua pentru incubatie, fertilizate, faina de peste pentru
consumul animalelor, peste, viu, icre, momeala de
pescuit, vie, faina de in (furaje), bulbi de flori / bulbi,
flori, uscate, pentru decorare, furaje / hrana pentru
bovine, reziduuri de fructe (borhot), ierburi de gradina,
proaspete, cereale (seminte) / seminte de plante,
boabe pentru consumul animalelor, cereale fgrane),
struguri, proaspeti, şrot pentru pasari de curte, fan,
alune de padure, conuri de hamei, hamei, fructe de
ienupar, nuci de cola / nuci de cola, praz, proaspat,
lamai, proaspete, linte, proaspata, salata verde,
proaspata, var pentru furaje animale, faina de in
pentru consumul animalelor, seminte de in pentru
consumul animalelor, turba pentru tavita de necesitati,
homari, vii, roscove, porumb, turta de porumb pentru
vite, terci pentru ingrasarea animalelor, animale de
menajerie, spori de ciuperci pentru reporducere,
ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici, nuci (fructe),
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ovaz, turta de oleaginoase, masline, proaspete,
ceapa, legume proaspete, portocale, proaspete,
stridii, vii, palmieri, palmieri (frunze), turte de arahide
pentru animale, faina de arahide pentru animale,
arahide, proaspete, mazare, proaspata, ardei (plante),
conuri de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie prima), cartofi, proaspeti, subproduse
de prelucrare a cerealelor, pentru consum animal /
produse reziduale din cereale pentru consum animal,
turta de rapita pentru vite, reziduuri intr-un distilator,
dupa distilare, rubarba, proaspata, faina de orez
pentru furai, orez, neprelucrat, radacini pentru hrana,
tufe de trandafiri, pluta aspra, secara, sare pentru
vite, hartie sablata pentru animale de companie
ftavita de necesitatii, castraveti de mare, vii, germeni
de seminte in scopuri botanice, rasaduri, susan,
crustacee, vii, arbusti / tufisuri, oua de viermi de
matase, viermi de matase, spanac, proaspat, homari
spini, vii, dovlecei, proaspeti, nutreturi pentru animale,
muici de paie, paie (furaj), spatiu de necesitati din
paie, pat de protectie din paie, trestie de zahar,
copaci, trufe, proaspete, trunchiuri de copaci, gazon,
natural / gazon, cherestea bruta, cherestea netaiata,
plante de vita de / vie, grau, germeni de grau pentru
consumul animalelor, aschii de lemn pentru fabricarea
pastei de lemn, coroane de flori naturale, drojdie
pentru consumul animalelor.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor, preparate
pentru fabricarea apei aerate, apa aerata, bauturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
must de bere, cocktailuri pe baza de bere, cidru,
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nealcoolic, cocktailuri, nealcoolice, esente pentru
prepararea bauturilor, extracte de hamei pentru
prepararea berii, extracte de fructe nealcoolice,
nectare de fructe, nealcoolice, must de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, bauturi izotonice, kvass
(bautura nealcoolica), limonade, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor, apa lithia, must de malt, lapte
de migdale (bautura), preparate pentru fabricarea
apei minerale, apa minerala (bauturi), must, oranjada,
pastile pentru bauturile efervescente, lapte de
arahide (bautura nealcoolica), pulberi pentru bauturi
efervescente, sarsaparilla (bautura nealcoolica),
apa seltzer, sorbeturi (bauturi) / sorbete (bauturi),
smoothie-uri, ape de masa, suc de rosii (bautura),
ape (bauturi), bauturi din zer.
33 - Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, anason
(lichior): anisette (lichior), aperitive, arrack (arak) /
arak (arrackl, baijiu (bautura alcoolica distilata
chineza), bitter, coniac, cidru, cocktailuri, curacao,
digestive (lichioruri si bauturi spirtoase), bauturi
distillate, esente alcoolice, extracte alcoolice, extracte
de fructe, alcoolice, gin, hvdromel (mied) / mied
fhidromel), kirsh, lichioruri, nira (bautura alcoolica pe
baza de trestie de zahar), lichioruri de menta, perry,
piguette, alcool de orez, rom, sake, bauturi spirtoase
(bauturi), vodca, whisky, vin.
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrituri,
hartie absorbanta pentru pipele de tutun, scrumiere
pentru fumatori, carti de hartii pentru tigari, tutun de
mestecat, suporturi de trabucuri, cutii de trabucuri,
taietoare de tigari, hartie de tigara, suporturi de
tigari, cutii pentru tigari, filtre pentru tigari, sfaturi
pentru tigari, ţigari, ţigari care contin inlocuitori de
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tutun, nu de uz medical, cigarillos, trabucuri, ţigari
electronice, pietre de aprindere, recipiente de gaz
pentru brichete, ierburi pentru fumat, cutii de umiditate
pentru trabucuri, brichete pentru fumatori, suporturi
de chibrituri, cutii de chibrituri, chibrituri, mustiuc
pentru filtrele de tigari, curatitoare pentru pipele de
tutun, suporturi pentru pipele de tutun, masini de
buzunar pentru rularea tigarilor, cutii de tabac, tabac,
scuipatoare pentru consumatorii de tutun, suporturi de
chihlimbar galben pentru suporturile de tigari si tigari,
borcane de tutun, pipe de tutun, pungi de tutun.

M 2014 04808 135669 2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
coloranti.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor
de vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de comert cu
amănuntul si/sau cu ridicata asigurate de magazine
si/sau puncte de desfacere fizice sau online in
legătura cu vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului,
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materiale colorante, mordanţi, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de foiţe şi sub formă de
pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti,
pigmenţi, coloranţi, servicii de agentii de import-
export, marketing, prezentarea de produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri de vânzare cu
amănuntul.

M 2014 04809 135672 2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, pigmenți,
coloranti.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor
de vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de comert cu
amănuntul si/sau cu ridicata asigurate de magazine
si/sau puncte de desfacere fizice sau online in
legătura cu vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului,
materiale colorante, mordanţi, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de foiţe şi sub formă de
pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti,
pigmenţi, coloranţi, servicii de agentii de import-
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export, marketing, prezentarea de produse prin
rețele de telecomunicații în scopuri de vânzare cu
amănuntul.
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M 2014 05604 135402 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă.
31 - Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, furaje, nutreţ, fân,
preparate pentru îngrăşarea animalelor, hrană pentru
păsări, produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal, produse reziduale
din cereale pentru consum animal, terci de tărâţe
pentru consum animal, germeni de grau pentru
consum animal, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe
pentru consum animal, var pentru furajele animalelor,
turtă de oleaginoase, turtă pentru vite, nutreţ de grajd
pentru animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
la un loc in beneficiul tertilor a unei game variate de
bunuri (cu exceptia transportului lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat mai
comod, aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vanzare cu amanuntul, al punctelor
de vanzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vanzarea de produse, al cataloagelor cu
comanda prin posta sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
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M 2014 07326 136995 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu amanuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin de
consiliere consumatori), servicii de agenții de import-
export, servicii de comparare a prețurilor.

emisiunilor de tip teleshopping, servicii de marketing,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de agentii de
import si export, prezentarea produselor in mediile de
comunicare in scopuri de vanzare cu amanuntul.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de snack-bar, servicii
de restaurant, servicii de bar, servicii de facenea,
catering cu mancare si bautura.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură.

M 2014 07355 137851 33 - Vinuri
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amanuntul, servicii de comerț cu amanuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agenții de
import-export, servicii de comparare a prețurilor, relații
publice, închirierea spațiului publicitar, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de moda in
scopuri promoționale.

M 2014 07362 136996 32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de

M 2014 07359 137852 33 - Vinuri
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amanuntul, servicii de comerț cu amanuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agenții de
import-export, servicii de comparare a prețurilor, relații
publice, închirierea spațiului publicitar, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de moda in
scopuri promoționale.

M 2014 07360 137853 33 - Vinuri
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amanuntul, servicii de comerț cu amanuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agenții de
import-export, servicii de comparare a prețurilor, relații
publice, închirierea spațiului publicitar, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de moda in
scopuri promoționale.
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fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe
(alcoolice).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amanuntul, servicii de comerț cu amanuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agenții de
import-export, servicii de comparare a prețurilor, relații
publice, închirierea spațiului publicitar, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de moda in
scopuri promoționale.

M 2014 07421 138175 32 - Bere, ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), esențe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe
(alcoolice).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu amanuntul, servicii de comerț cu amanuntul
online, servicii de comerț cu ridicata, informații
comerciale și sfaturi pentru consumatori (magazin
de consiliere consumatori), servicii de agenții de
import-export, servicii de comparare a prețurilor, relații
publice, închirierea spațiului publicitar, organizarea
de expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de moda in
scopuri promoționale.

M 2014 08203 137570 33 - Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante, servicii hoteliere, servicii
oferite de baruri, snack-baruri, servicii de catering cu
mâncare și băutură.

M 2014 08440 139674 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sai excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caractere tipografice.
40 - Tratament de materiale, servicii de tipărire,
tipărire offset.

M 2015 02563 138658 20 - Uşi şi ferestre din lemn stratificat.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
actualizarea materialelor publicitare, analiza preţului,
anchete de afaceri, asistenta in managementul
afacerilor, cercetare de marketing, compilarea
informatiilor inbaze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanta de management
al personalului, contabilitate evaluarea afaceriii,
facturare, informatii de afaceri, inchirierea aparaturii
si echipamentelor de birou, inchirierea de aparate
de fotocopiere, închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare, inchirierea
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spatiilor publicitare, inchirierea tonomatelor,
intocmirea extraselor de cont, intocmirea statelor
de plata, management computerizat al fisierelor,
managementul afacerilor si consultata de organizare,
marketing, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea de produse
în mediile de comunicare, pentru retail, răspândirea
materialelor publicitare regruparea în avantajul
terţilor a produselor sau serviciilor comercializate (cu
excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, relaţii publice,
servicii de comparare a preţurilor, sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate, sondaje
de opinie, studii de marketing.

M 2016 00054 173088 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase), caractere tipografice, forme
de tipar.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
publicitare, analiza preţului, anchete de afaceri,
asistenta in managementul afacerilor, cercetare
de marketing, compilarea informatiilor inbaze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
consultanta de management al personalului,
contabilitate evaluarea afaceriii, facturare, informatii
de afaceri, inchirierea aparaturii si echipamentelor
de birou, inchirierea de aparate de fotocopiere,
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închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, inchirierea spatiilor publicitare,
inchirierea tonomatelor, intocmirea extraselor de
cont, intocmirea statelor de plata, management
computerizat al fisierelor, managementul afacerilor
si consultata de organizare, marketing, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail, răspândirea materialelor publicitare
regruparea în avantajul terţilor a produselor sau
serviciilor comercializate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, relaţii publice, servicii de comparare
a preţurilor, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, sondaje de opinie, studii de
marketing.
38 - Telecomunicaţii.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

M 2016 00800 143772 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
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M 2016 00803 143865 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

metale sub formă de folie şi pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate din cereale,
pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop
de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, cu excepţia ciocolatei.
31 - Produse agricole, horticole şi forestiere, animale
vii, fructe şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, cereale şi seminţe
crude şi neprocesate.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import-export.
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30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
31 - Produse agricole, horticole şi forestiere, animale
vii, fructe şi legume proaspete, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ, cereale şi seminţe
crude şi neprocesate.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import-export.

M 2016 02527 144772 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, actualizarea materialelor
publicitare, analiza preţului, anchete de afaceri,
asistenta in managementul afacerilor, cercetare
de marketing, compilarea informatiilor inbaze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
consultanta de management al personalului,
contabilitate evaluarea afaceriii, facturare, informatii
de afaceri, inchirierea aparaturii si echipamentelor
de birou, inchirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, inchirierea spatiilor publicitare,
inchirierea tonomatelor, intocmirea extraselor de
cont, intocmirea statelor de plata, management
computerizat al fisierelor, managementul afacerilor
si consultata de organizare, marketing, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail, răspândirea materialelor publicitare
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regruparea în avantajul terţilor a produselor sau
serviciilor comercializate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, relaţii publice, servicii de comparare
a preţurilor, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, sondaje de opinie, studii de
marketing.
39 - Brokeraj de transport, informaţii on-line legate
de transporturi, intermediere cerere şi oferte de
transport.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.
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M 2016 03644 145967 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi/te industriei.
30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import-export.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2016 03761 145487 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, lucrări de birou, regruparea,
în folosul terţilor, a pieselor de schimb pentru
compresoare industriale pentru a fi achiziţionate
cât mai comod, actualizarea materialelor
publicitare, analiza preţului, anchete de afaceri,
asistenta in managementul afacerilor, cercetare
de marketing, compilarea informatiilor inbaze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
consultanta de management al personalului,
contabilitate evaluarea afaceriii, facturare, informatii
de afaceri, inchirierea aparaturii si echipamentelor
de birou, inchirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, inchirierea spatiilor publicitare,
inchirierea tonomatelor, intocmirea extraselor de
cont, intocmirea statelor de plata, management
computerizat al fisierelor, managementul afacerilor
si consultata de organizare, marketing, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail, răspândirea materialelor publicitare
regruparea în avantajul terţilor a produselor sau
serviciilor comercializate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, relaţii publice, servicii de comparare
a preţurilor, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, sondaje de opinie, studii de
marketing.
39 - Servicii de depozitare şi manipulare bunuri.
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M 2016 05316 146610 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, comerţ online,
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actualizarea materialelor publicitare, analiza preţului,
anchete de afaceri, asistenta in managementul
afacerilor, cercetare de marketing, compilarea
informatiilor inbaze de date computerizate,
compilarea statisticilor, consultanta de management
al personalului, contabilitate evaluarea afaceriii,
facturare, informatii de afaceri, inchirierea aparaturii
si echipamentelor de birou, inchirierea de aparate
de fotocopiere, închirierea minutelor publicitare
în cadrul mediilor de comunicare, inchirierea
spatiilor publicitare, inchirierea tonomatelor,
intocmirea extraselor de cont, intocmirea statelor
de plata, management computerizat al fisierelor,
managementul afacerilor si consultata de organizare,
marketing, organizarea de expozitii in scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea de produse
în mediile de comunicare, pentru retail, răspândirea
materialelor publicitare regruparea în avantajul
terţilor a produselor sau serviciilor comercializate (cu
excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, relaţii publice,
servicii de comparare a preţurilor, sistematizarea
informaţiilor în bazele de date computerizate, sondaje
de opinie, studii de marketing.
45 - Servicii juridice, înregistrare nume de domenii,
înregistrare societăţi comerciale, denumiri de firme.
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M 2016 05585 35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea,
în folosul terţilor, a pieselor şi accesoriilor auto
(cu excepţia transportului), pentru ca aceştia să
le poată achiziţiona cât mai uşor, actualizarea
materialelor publicitare, analiza preţului, anchete
de afaceri, asistenta in managementul afacerilor,
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cercetare de marketing, compilarea informatiilor
inbaze de date computerizate, compilarea statisticilor,
consultanta de management al personalului,
contabilitate evaluarea afaceriii, facturare, informatii
de afaceri, inchirierea aparaturii si echipamentelor
de birou, inchirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, inchirierea spatiilor publicitare,
inchirierea tonomatelor, intocmirea extraselor de
cont, intocmirea statelor de plata, management
computerizat al fisierelor, managementul afacerilor
si consultata de organizare, marketing, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail, răspândirea materialelor publicitare
regruparea în avantajul terţilor a produselor sau
serviciilor comercializate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, relaţii publice, servicii de comparare
a preţurilor, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, sondaje de opinie, studii de
marketing.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii, servicii de reparaţii
şi mentenanţa autovehicule, spălătorii auto, staţii de
realimentare autovehicule, dezmembrări auto.
39 - Închiriere autovehicule, servicii de transport
persoane şi bunuri, rezervări de transport, rezervări
de turism, tractare autovehicule, servicii de depozitare
şi ambalare bunuri.
43 - Servicii de alimentaţie publică şi cazare
temporară.

M 2016 06312 25 - Articole de încăltăminte.
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M 2016 07276 35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor diverse (cu excepţia
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea,
în folosul terţilor, (cu excepţia transportului) a
articolelor de încălţăminte, pentru ca aceştia să
le poată vedea şi achiziţiona cât mai uşor, comerţ
online cu incaltaminte, actualizarea materialelor
publicitare, analiza preţului, anchete de afaceri,
asistenta in managementul afacerilor, cercetare
de marketing, compilarea informatiilor inbaze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
consultanta de management al personalului,
contabilitate evaluarea afaceriii, facturare, informatii
de afaceri, inchirierea aparaturii si echipamentelor
de birou, inchirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, inchirierea spatiilor publicitare,
inchirierea tonomatelor, intocmirea extraselor de
cont, intocmirea statelor de plata, management
computerizat al fisierelor, managementul afacerilor
si consultata de organizare, marketing, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail, răspândirea materialelor publicitare
regruparea în avantajul terţilor a produselor sau
serviciilor comercializate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, relaţii publice, servicii de comparare
a preţurilor, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, sondaje de opinie, studii de
marketing.
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M 2016 07918 149000 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice, case
de bani, minereuri.

978

transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, comerţ online, actualizarea
materialelor publicitare, analiza preţului, anchete
de afaceri, asistenta in managementul afacerilor,
cercetare de marketing, compilarea informatiilor
inbaze de date computerizate, compilarea statisticilor,
consultanta de management al personalului,
contabilitate evaluarea afaceriii, facturare, informatii
de afaceri, inchirierea aparaturii si echipamentelor
de birou, inchirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, inchirierea spatiilor publicitare,
inchirierea tonomatelor, intocmirea extraselor de
cont, intocmirea statelor de plata, management
computerizat al fisierelor, managementul afacerilor
si consultata de organizare, marketing, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail, răspândirea materialelor publicitare
regruparea în avantajul terţilor a produselor sau
serviciilor comercializate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, relaţii publice, servicii de comparare
a preţurilor, sistematizarea informaţiilor în bazele
de date computerizate, sondaje de opinie, studii de
marketing.
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M 2017 04331 152655 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii, răşini
articificiale în stare brută, materiale plastice în stare
brută, materiale plastice în stare brută, îngrăşăminte
pentru pământ, compoziţii extinctoare, preparate
pentru călirea şi sudura metalelor, produse chimice
destinate conservării alimentelor, materiale tanante,
adezivi (materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import-export.

35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import-export.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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M 2019 03435 163754 9 - Aparate și instrumente științifice, de cercetare,
navigație, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare și
învățare, aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi de date stocate sau
descărcabile, software pentru computere, suporturi
de stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de urechi
pentru scufundări, clești de nas pentru scufundări sau
înot, mănuși pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. , programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator, înregistrate,

M 2018 02279 161190 30 - Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
tapioca și sago, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață (apă înghețată).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de agenții de
import-export.

980
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programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile, platforme
software de calculator, înregistrate sau descărcabile,
aparate de procesare a datelor.
42 - Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare industrială,
proiectarea și dezvoltarea de componente hardware
și software ale calculatorului, computerizare în
nori (cloud computing), programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format electronic,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea și
proiectarea pentru terți de indexuri de informații
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informației), servicii de criptare a datelor, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
site web, instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanță software-ului pentru calculatoare,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanță, efectuarea copiilor de
siguranță prin trimiterea datelor în afara locației,
servicii externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informațiilor, platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare

981
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de platforme de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, recuperarea datelor
de pe calculator, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web.

M 2019 05803 165633 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,
navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie,
audiovizuale, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi
învăţare, aparate şi instrumente pentru conducerea,

M 2019 03436 163923 45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor,
servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj,
managementul drepturilor de autor, consultanță în
proprietate intelectuală, cercetare juridică, servicii
de pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licențelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terți, consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de ofertă/consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor, servicii
de reprezentare juridică, licențierea software-ului de
calculator (servicii juridice), licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software, servicii privind
litigiile, restituirea proprietăților pierdute, mediere,
monitorizarea drepturilor de proprietate intelectuală
în scopuri de consiliere juridică, înregistrarea numelor
de domenii (servicii juridice).

982
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distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi de date stocate sau
descărcabile, software pentru computere, suporturi
de stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de urechi
pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau
înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
componente software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile, platforme
software de calculator, înregistrate sau descărcabile,
aparate de procesare a datelor.
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, asistență în
managementul afacerilor, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în organizarea
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, marketing în cadrul editării produselor
software, furnizarea unei piețe comerciale online
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pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
procesarea cuvintelor, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate.
38 - Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele de
calculator, furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare industrială,
proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, computerizare în
nori (cloud computing), programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format electronic,
conversia datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea și
proiectarea pentru terți de indexuri de informații
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informației), servicii de criptare a datelor, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației (IT),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul unui
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site web, instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanță software-ului pentru calculatoare,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanță, efectuarea copiilor de
siguranță prin trimiterea datelor în afara locației,
servicii externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informațiilor, platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, recuperarea datelor
de pe calculator, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web.
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

M 2014 00202 15/01/2014 Supraveghetor Concurs
Dă măsură valorii tale!

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

M 2014 00206 15/01/2014 Administrator Concurs
Dă măsură valorii tale!

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

M 2014 00201 15/01/2014 Etapă de concurs 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00203 15/01/2014 Supraveghetor Test 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00204 15/01/2014 Evaluator Concurs 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00205 15/01/2014 Evaluator Test 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00207 15/01/2014 Administrator Zonal 
Dă măsură valorii tale!
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FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

M 2014 00228 16/01/2014 Tocanita de Gazete GĂINUŞĂ MIHAI
ALEXANDRU, STR.
DR. ION GHIULAMILA
33, SECTOR 5,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 38,
41, 42

M 2014 00241 16/01/2014 VPS VPS STAR MARIS
servicii de pază şi
protecţie

SC VPS STAR
MARIS SRL, STR.
MUREŞULUI NR.
111B, JUDEŢUL
MUREŞ, SÂNCRAIU
DE MUREŞ, 547525,
ROMANIA

38, 45

41, 42

41, 42

M 2014 00268 17/01/2014 IUBESTE-TE ASA CUM
ESTI

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2014 00274 17/01/2014 SIGURANTA ONOARE
INCREDERE MARTE
SECURITY

MARTE SECURITY
SRL, STR.
BUJORULUI, NR.
27, CAMERA 8, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

45

M 2014 00208 15/01/2014 Administrator Test 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00260 16/01/2014 irewind iRewind S.A, CHEMIN
DES COTES 80,
C/O CHRISTIAN
MAURIAND, RENENS,
1020, ELVEȚIA

M 2014 00261 16/01/2014 IREWIND iRewind S.A, CHEMIN
DES COTES 80,
C/O CHRISTIAN
MAURIAND, RENENS,
1020, ELVEȚIA
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M 2014 00296 17/01/2014 golivu ROSOIU COSTICA,

STR. DUPLEXURILOR
14A, JUDEŢUL ILFOV,
COM. BERCENI,
ROMANIA
TITORENCU EMIL,
ALEEA SOLIDARITĂŢII
NR. 1, BL. M17, SC. 2,
AP. 29, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2014 00305 20/01/2014 ROCKTOBERFEST SC TIME FACTORY
SRL, ALEEA VALEA
PRAHOVEI NR. 5, BL.
9S14, AP. 60, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
061611, ROMANIA

29, 32,
33, 35,
41, 43

M 2014 00334 21/01/2014 EVOLET SC EVOLET WINE
INVEST SRL,
ALEEA BRAŞOVENI
NR. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

33

M 2014 00351 21/01/2014 by CBC SC CBC SERV
INTERNATIONAL SRL,
STR. ALEXANDRU
CEL BUN NR. 20, BL.
T19A, SC. 1, ETAJ
1, AP. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25, 35

M 2014 00354 21/01/2014 VFB Vinul familiei Boeru BOERU GHEORGHE,
B-DUL AGRONOMIEI
NR. 7-15, BL. N3-2,
CORP A, ET. 3,
AP. 12, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 015141,
ROMANIA

33

M 2014 00364 22/01/2014 S&M SANITARY
WARES
MANUFACTORY

MEHEDINTEANU
OCTAVIAN
LAURENTIU, STR.
CĂLUGĂRENI NR.
16A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 31528,
ROMANIA

35

M 2014 00414 22/01/2014 FABRYO-ATLAS
PAINTS

1, 2,
17, 19,
35, 40

SC FABRYO
CORPORATION SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
202B, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI,  
ROMANIA

991
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M 2014 00407 22/01/2014 Porchetta ForteBraccio SC FORTE BRACCIO

SRL, STR. PIAŢA
ALBU IULIA NR. 7,
BL. I6, SC. 1, ET.
7, AP. 42, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 43

1, 2,
17, 19,
35, 40

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

M 2014 00424 22/01/2014 Cod unic de participare
Dă măsură valorii tale!

FUNDATIA DE
EVALUARE IN
EDUCATIE, STR.
RASPANTIILOR
NR. 32, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

41

41

M 2014 00415 22/01/2014 fabryo-atlas PAINTS SC FABRYO
CORPORATION SRL,
ŞOS. OLTENIŢEI NR.
202B, JUDEŢUL ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI,  
ROMANIA

M 2014 00420 22/01/2014 Concurs de verificare 
a cunoştinţelor şcolare 
Dămăsură valorii tale!

M 2014 00422 22/01/2014 Audit EDU 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00423 22/01/2014 Evaluare EDU 
Dă măsură valorii tale!

M 2014 00469 24/01/2014 FLYING CIRCUS MONOVENTURE
SRL, STR. PLOIEŞTI
NR. 17-19A, AP. 26,
JUDEŢUL CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, 
400157,  ROMANIA

992
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M 2014 00476 24/01/2014 CASTELUL ROSU -

PICTURA CU NISIP
COLORAT

SC SAND PAINTING
SRL, STR. PEPINIEREI
NR. 1, BL. F8/C, SC.
C, ET. 2, AP. 12, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

35, 39

M 2014 00501 11/02/2014 PRIMARIA ORASULUI
GAESTI, STR. 13
DECEMBRIE NR.
102 A, JUDEŢUL
DÎMBOVIŢA, GĂIEŞTI,
ROMANIA

35, 41,
45

M 2014 00510 27/01/2014 IMPERIUM ANTIQ
RESTAURANT

SC PINK ALEXXYA
SRL, SAT. REDIU,
NR. CADASTRAL
61473-C1, JUD. IAŞI,
COMUNA REDIU,
ROMANIA

35, 39,
41, 43

M 2014 00571 29/01/2014 M MEDIAPRESS
ADVERTISING

MEDIAPRESS
ADVERTISING
SRL, STR. ANTON
BACALBAŞA, NR.
1, BL. 26, SC. 2, ET.
1, AP.20, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2014 00585 29/01/2014 HEREUS SC NEREUS
MANAGEMENT
SRL, ŞOS. ODĂI NR.
219-225, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 31,
35

M 2014 00625 31/01/2014 Shaormania Plus SC CASA
ARMENEASCA SRL,
STR. PROF. ION URSU
NR. 14, ET. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 43

35, 36

M 2014 00675 03/02/2014 JOLIVEO CARP ANA-FLORINA,
ŞOS. ALEXANDRIEI
NR. 271, BL. P34,
SC. 1, ET. 1, AP. 6,
JUDEŢUL ILFOV,
BRAGADIRU,
ROMANIA

3, 35

993

M 2014 00639 31/01/2014 ASIGURĂRI PLUS MINEA HORIA,
STR. SERGHIESCU
MARIN NR. 6-8, ET.
4, AP.9, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
16, 24,
25, 35,
41

41

M 2014 00697 04/02/2014 BIOAPHA MIHAI MARCELA
DANIELA, STR.
CANTA NR. 8A, BL.
G10, SC. B, ET. 1, AP.
6, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

5, 31

M 2014 00699 04/02/2014 1964 50 2014 FOTBAL
CLUB OTELUL

FOTBAL CLUB
OTELUL SA, STR.
NERVA TRAIAN NR.
3, BL. M101, ET. 6,
BIROU 9, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031041,
ROMANIA

16, 25,
28, 35,
41

M 2014 00679 03/02/2014 ROMÂNIA fericită STEFAN VALENTIN
MANDACHI, BDUL.
1 DECEMBRIE 1918
NR. 66, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA,
720284, ROMANIA

994

M 2014 00691 03/02/2014 JOCURIA CIUPITU ELENA,
STR. DRUMUL VALEA
FURCII, NR. 123A,
BL. TRONSON 1,
SC. 1, ET. 3, AP. 14, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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ERATĂ

Referitor la nr. de depozit marcă  M 2021 07239,  cu nr. de înregistrare 185125,  a fost admis la 
înregistrare şi publicat în BOPI nr. 2/2022, la data de 28.02.2022.
Dintr-o  eroare  de  lucru  acest  nr.  de  depozit marcă a fost din nou admis la înregistrare şi publicat 
în BOPI nr. 10/2022, la data de 17.10.2022.
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