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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)





� ��� ����	
�� �� ���	�� ������������ ����� 
������ �������� �����
�������	�������	������������������ 	����	�!"#�$%���������&	'����		�
����		
!#(#$%��������������&	'������������
		)	�	
�*	�	�&��&���	
���
�������!###$%
�������	�����'���	��������	�!+�"$%�����	����'����������
��������
		�!(,�$%
��	��	������	-�
����!���$%��	'��������'������	�'��-	
		����������
����'.��
����
���&	'�������!(##$��
������
��'�������������'���	)'���'��-	
		�����
��'	�	
��		
	����*	����/

� 0n  termen  de  doua  luni  de  la  data  publicării  admiterii  cererii  de 
înregistrare  a  mărcii,  conform art.  26  alin.  (1),  orice  persoana  interesată 
poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii.

#/ ;���<�=>?>?�;�?�@>��A?=Ă�
<@���> ;<�0B?>C���?<?>�
=�BD�?� <?�/�"���<;�B�!#$��
@�B�;>C>< NR. E,)#FFE��?>�GH;�=<�A��
0B��?@�B><BG�A?G;G��@>�@>��I��





11/02/2021 S.C. G&M 2000 S.R.L. G&M 2000 BIONET A15
Dezinfectant concentrat
pentru suprafete

9 M 2022 04543
04/07/2022 MIRCEA MANOLESCU INOVESS GROUP European

10 M 2022 04780
13/07/2022 ADRIAN LAURENTIU

11 M 2022 05001
20/07/2022 MOTECO SRL DANIELLA GEORGESCU

13 M 2022 05284
03/08/2022 TO GO PRONTO E VIA

14 M 2022 05343 05/08/2022 TITIANA POPA TITIANA POPA VINDECARE
PRIN CUVÂNT pentru minte,
corp și spirit

17 M 2022 05394
08/08/2022 ROBERT CLAUDIU

18 M 2022 05565
30/01/2002 FAUN Umwelttechnik GmbH

22 M 2022 06119
05/09/2022 MANHATTAN 1 BET Manhattan PARIURI

24 M 2022 06218
07/09/2022 LEVEL UP INTERACTIVE

25 M 2022 06298
12/09/2022 ZIGMUND INTERNATIONAL

27 M 2022 06301
12/09/2022 GENIUS NUTRITION SRL GENIUS NUTRITION The

28 M 2022 06314
12/09/2022 SC REAL EUROTRANS SRL RealGrill Cărbuni pentru

29 M 2022 06318
12/09/2022 VALENTIN NIKOLAS

4 M 2021 01098
3 M 2020 04905 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lactatele Bucovinei
2 M 2020 04904 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA Lactate Bucovina
1 M 2020 04902 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA LaBucovina   

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular       Denumire marcă        
(210) (151) (732)       (540)

8 M 2022 04542 07/07/2022 BRIAN-ALEXANDER DOBRE BRIAN D.
7 M 2022 03171 05/05/2022 SC GAUSS OPTIC SRL Gauss oftalmologie

5 M 2021 04295 31/05/2021 HELLEN M STYLE SRL casa de blănuri
6     M 2021 05785 04/08/2021 URBAN FAIRY SRL TRENDYNAPPY

Consortium for Innovation
Depozitul De Carucioare

MOSTEANU

Beauty Salon
12 M 2022 05122 26/07/2022 SIP GAMING SRL WILD GOOSE

La Italianu' 2018
S.R.L.

15 M 2022 05353 06/08/2022 RADU NITESCU NeoVista premium eyecare
16 M 2022 05354 06/08/2022 RADU NITESCU NeoCare Medical Center

Young G
TULBURE

ROTOPRESS
& Co. KG

21 M 2022 06073 02/09/2022 KORALKY.CZ S.R.O MANUMI

19 M 2022 05962 19/09/2022 SC ARENA GROUP SA PARADOREN
20 M 2022 06026 24/09/2022 DANIEL FLORESCU yey

SPORTIVE
23 M 2022 06128 05/09/2022 GLOBALFOOD TECH SRL FOOD BOOKING

pariuriplus
LTD

ECOWALBURG
SRL

26 M 2022 06300 12/09/2022 ZEBE MARKET S.R.L. ROBAZAR

best or nothing! PROTEIN F7

Grătar
NIKOLAS SAX

TUDOSĂ
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37 M 2022 06364
13/09/2022 CONTESSE SALON

38 M 2022 06379
14/09/2022 LUCIAN FUICĂ X-Gaming Monitoring

45 M 2022 06413 15/09/2022 AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX
SRL

46 M 2022 06414 15/09/2022 AUGSBURG
INTERNATIONAL IMPEX
SRL

AUGSBURG SHOP
Partener AUGSBURG
INTERNATIONAL

49 M 2022 06440
15/09/2022 ALMA MILAGRE S.R.L. SEVA PLANT ESENTA

54 M 2022 06479
16/09/2022 SC GRUPUL EDUCATIONAL

60 M 2022 06497
16/09/2022 OYNUR-CERCHEZ

MUSLEDIN
ANA DANCE DANS BALET
GIMNASTICA

61 M 2022 06505
17/09/2022 L'AMPHITHEATRO ART

30 M 2022 06319 12/09/2022 FROZEN CAR SRL FROZEN CAR

CONTESSE
PROFESIONAL SRL

36 M 2022 06358 13/09/2022 VIELE FURNITURE SRL VIELE kitchen & more
35 M 2022 06357 13/09/2022 BISON CREATIVITY S.R.L. BE ZONE STREET FOOD
34 M 2022 06355 13/09/2022 ROMSTYL IMPEX SRL ROMSTYL

32 M 2022 06337 13/09/2022 COPATILIU SRL COPATILIU
33 M 2022 06338 13/09/2022 MED LIFE SA RUNA

44 M 2022 06412 15/09/2022 MARIA SOLOMAN ms Maria Șoloman Art
43 M 2022 06400 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA ERITROMAGIS

41 M 2022 06398 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA BITRIM     
42 M 2022 06399 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA BUSCOTIL

40 M 2022 06397 14/09/2022 SC ARENA GROUP SA BIDIAB

Solutions
39 M 2022 06380 14/09/2022 LUCIAN FUICĂ CyberPlatform

47 M 2022 06434 26/09/2022 IONUȚ-DECEBAL OLARU SOLARIA HOUSE
48 M 2022 06438 15/09/2022 IONEL ZYTO-DUMITRESCU SOCIAL.RO

SANATATII

SRL
MIND ARCHITECT

SRL

53 M 2022 06478 16/09/2022 DAN CATALIN VASTAGU CulTube
Grupul Educațional Cantemir

L'Amphitheatro
CLUB SRL

CANTEMIR
55 M 2022 06480 16/09/2022 MINET SA WETEX     
56 M 2022 06481 16/09/2022 BALANCE PHARMA SRL Bodybalance BluSEPT     
57 M 2022 06491 16/09/2022 TOP GLASS S.R.L. TOP GLASS     
58 M 2022 06494 16/09/2022 VECTOR AESTHETIC SRL noua redefining beauty     
59 M 2022 06495 16/09/2022 VECTOR AESTHETIC SRL Couture renew aesthetic   

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular    Denumire marcă        
(210) (151) (732)     (540)

31 M 2022 06336 13/09/2022 DAN GROZA PRODUSE NATURALEGROZA mici 
de DaiaPRODUSE ARTIZANALE

AiFleet POWEREDBY AUGSBURG
INTERNATIONAL

15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA
 2022 0645950 M

15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA
51 M 2022 06460
52 M 2022 06462 16/09/2022 S.C. CDA RO STEEL SRL     
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62 M 2022 06508
17/09/2022 TBM OIL INTERNATIONAL

63 M 2022 06518
19/09/2022 STAL UNIVERS DENTAL

S.R.L.
One dent by Dr. Oana
Talmaciu

67 M 2022 06525 19/09/2022 CLINICA ADRIANA DUTA CLINICA ADRIANA DUTA -
UN PANSAMENT PENTRU
SANATATE

68 M 2022 06541
19/09/2022 ALEXANDRA BECALI

72 M 2022 06559
20/09/2022 STUDIO PLUS RESIDENCE

SRL
STUDIO PLUS RESIDENCE

75 M 2022 06566
20/09/2022 PROPERTY VALUATION &

77 M 2022 06574
20/09/2022 MERLUSE ALEXANDRU

TRANS S.R.L.
FLORĂRIA IOANA FLORI
ORIUNDE ORICÂND

83 M 2022 06585
20/09/2022 CLEVER BUSINESS

86 M 2022 06616
21/09/2022 SC GRUPUL EDUCATIONAL

87 M 2022 06617
21/09/2022 SCANDINAVIAN

DECORATORS SRL
THE DECORATORS WE
DECORATE YOUR LIFE

89 M 2022 06624
21/09/2022 HOPE CREDIT AMANET

90 M 2022 06628 21/09/2022 ASPAPLAST - ASOCIATIA
PATRONALA A
PRELUCRATORILOR DE
MASE PLASTICE

91 M 2022 06638
21/09/2022 DANIEL-SPIRIDON

Firebird Project
SRL

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular        Denumire marcă        
(210) (151) (732)        (540)

64 M 2022 06520 19/09/2022 URBADESIGN S.R.L. URBADESIGN     
65 M 2022 06521 19/09/2022 LAV ELECTRIC SRL LAV ELECTRIC     
66 M 2022 06524 19/09/2022 ACĂSUCĂ 1 SLOT S.R.L. ACĂSUCĂ bar & casino  

AB IMOBILIARE
IMOBILIARE SRL

69 M 2022 06542 19/09/2022 RETRODENT X RAY SRL RETRODENT X RAY     
70 M 2022 06551 20/09/2022 ALEXANDRU PRIPISI Fudi     
71 M 2022 06553 20/09/2022 TOP WASH SERVICES SRL WASHESCU  

73 M 2022 06564 20/09/2022 HERSONES-AGRO SRL BARZA     
74 M 2022 06565 20/09/2022 HERSONES-AGRO SRL La Vie SELECTED WINES

ATLAS EXPERT
MANAGEMENT S.R.L.

76 M 2022 06573 20/09/2022 ADN ARHITECTURA SRL MONOFOCUS

78 M 2022 06575 20/09/2022 TASTEL SRL TASTEL     
79 M 2022 06577 20/09/2022 DACIA PLANT SRL EMETISAN     
80 M 2022 06579 20/09/2022 ION PALADI ION PALADI     
81 M 2022 06582 20/09/2022 ALEPANERE SRL POCO LOCO     
82 M 2022 06583 20/09/2022 SC IORDALEX SRL BabyToy  

TOTU-I FAIN
TRANSILVANIA SRL

84 M 2022 06606 21/09/2022 MAAM WITH LOVE S.R.L. MAAMORIES WITH LOVE     
85 M 2022 06609 21/09/2022 JUDEȚUL MARAMUREȘ PRODUS ÎN Maramureș

Mall Educational
CANTEMIR SRL

88 M 2022 06619 26/09/2022 PAULINA NICULAE-MITRU MoveArt Project Academy
H Hope Amanet

S.R.L.
ASPAPLAST

Androniconii
ANDRONICESCU

92 M 2022 06640 21/09/2022 URSUS BREWERIES SA Bârlog & Liliac - Porter Cuvée     
93 M 2022 06643 28/09/2022 ZOLTAN-ADRIAN KACSO TIMOTHY KROSS
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94 M 2022 06652
22/09/2022 ORANGE SERVICES S.R.L. ER REsponsibility today to

95 M 2022 06656
22/09/2022 SHENZHEN TEYES HIGH

99 M 2022 06670
22/09/2022 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

100 M 2022 06682
22/09/2022 BANCA TRANSILVANIA SA STUP o inițiativă Banca

105 M 2022 06699
23/09/2022 FATAI CREATIVE DESIGN

107 M 2022 06706
23/09/2022 MEJA LUXURY BRANDS

108 M 2022 06707
23/09/2022 BLACK SEA SUPPLIERS

109 M 2022 06716
30/09/2022 AFRODITE MEDICAL

CENTER SRL
AFRODITE AESTETIC
CLINIC

110 M 2022 06720
23/09/2022 INCEPTA CONSULTING

111 M 2022 06725
23/09/2022 ALEXANDRA-MILICA

113 M 2022 06727 24/09/2022 SPÂNU IULIANA-OANA
TUDOR MIHAELA-
GABRIELA

116 M 2022 06737
26/09/2022 GENERAL GROUP ITRO

122 M 2022 06754
26/09/2022 DYC GARAGE DETAILING

SRL
DYC GARAGE AUTO-MOTO
DETAILING & MORE

123 M 2022 06755
26/09/2022 SC GAMS MAGISTER SRL Cuptorul BIO Sursa 100%

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular       Denumire marcă        
(210) (151) (732)       (540)

become bettER tomorrow
TEYES

TECH Co., Ltd.
96 M 2022 06661 22/09/2022 MARY-LAVINIA SAIKALY NOODLZ     
97 M 2022 06668 22/09/2022 ORTOX DENTAL S.R.L. ORTOX Bond with style!     
98 M 2022 06669 22/09/2022 VESPER BOOKS SRL RI ROYAL INK BOOKS  

HOT MOVES DANCE CLUB
HOT MOVES

Transilvania
101 M 2022 06683 22/09/2022 DENTARTBYDRDOBRE SRL Zambeste la superlativ!     
102 M 2022 06687 28/09/2022 MONDEXO MOB SRL Mondexo     
103 M 2022 06691 22/09/2022 VERSAHOME REALTA S.R.L VERSAHOME REALTA     
104 M 2022 06698 23/09/2022 LIFELEVATE S.R.L. LIFEELEVATE  

FATAI STYLE
S.R.L.

106 M 2022 06704 23/09/2022 INTEL CORPORATION INTEL BLOCKSCALE
Meja Luxury Brands

SRL
INNOPIPE

SRL

WORK-METER
S.R.L.

A1
MANCAȘ

112 M 2022 06726 24/09/2022 BISTROHUB SRL GO 2 COFFEE
PSIHOTOP

114 M 2022 06728 24/09/2022 PASCAL IOANA VAALBARA       
115 M 2022 06731 27/09/2022 MOON ROCKET 2022 SRL MOON ROCKET 2022

W&M WINDOWS AND MORE
SRL

117 M 2022 06738 26/09/2022 VLAD SERBAN RICEA The King       
118 M 2022 06739 26/09/2022 AUTOKLASS CENTER SRL AUTOKLASS MARKET       
119 M 2022 06740 26/09/2022 LEIER ROM SRL ȚAIS CALITATE AUSTRIACĂ       
120 M 2022 06742 26/09/2022 AXIS CLASSIC AUTO SRL AXIS Mobility & Holiday       
121 M 2022 06747 26/09/2022 PYMA NAUTIC SRL ZARIA

BIO a familiei tale!
124 M 2022 06756 26/09/2022 PANDORAS COURIER SRL PANDORAS ENERGY       
125 M 2022 06757 26/09/2022 ANDRA BORZ Zaiafet pe Lună
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128 M 2022 06770
27/09/2022 MOMMY HAI SRL MOMMY HAI has amazing

131 M 2022 06776
27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH

132 M 2022 06777
27/09/2022 MILLENIUM GLOBAL VISION

134 M 2022 06780
27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH

135 M 2022 06781
27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH

& CO. KG
Doppelherz System Kollagen
Beauty Pielea ta e un poem

137 M 2022 06783 27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH
& CO. KG

138 M 2022 06784
27/09/2022 KREA COLORI PROJECT

139 M 2022 06788
27/09/2022 LE FEMME JOLIE

140 M 2022 06789 27/09/2022 MARIANA-CRISTINA
MARINEL

141 M 2022 06790
27/09/2022 LA FEMME JOLIE

142 M 2022 06792
27/09/2022 SOUND MASTER CREATION

143 M 2022 06794
27/09/2022 PAPER CRAFT SRL PAPER CRAFT shaping the

145 M 2022 06798
30/09/2022 BATLAND TRANSYLVANIA

SECURITY SRL
BATLAND TRANSYLVANIA
SECURITY

126 M 2022 06759 26/09/2022 CEZANA SRL WOLFPACK PREMIUM GIN       
127 M 2022 06768 27/09/2022 VASILE-MARIUS GAVRILA dj conte retro 80s 90s

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular       Denumire marcă        
(210) (151) (732)        (540)

146 M 2022 06800 27/09/2022 ROYAL TEA IMPEX SRL C.T.W. BOBA&TEA       
147 M 2022 06802 27/09/2022 DENIS VISION S.R.L. Dr. Denis       
148 M 2022 06803 27/09/2022 DENIS VISION S.R.L. Satlink       
149 M 2022 06804 27/09/2022 DENIS VISION S.R.L. Breckner       
150 M 2022 06805 27/09/2022 EURO FILMAR SRL GRAND PARK RENIX       
151 M 2022 06806 27/09/2022 ARONDA GLOBAL SRL A ARONDA global       
152 M 2022 06807 27/09/2022 DAS AYO DENT SRL AIO DENTAL CLINIC       
153 M 2022 06808 28/09/2022 IL FORNO DELLA CASA SRL Il magico forno della casa

144 M 2022 06795 27/09/2022 STA NAMSUS S.R.L. NAMSUS
paper

Led Stage
S.R.L.

Dr. Jolie Esthétique
ESTHETIQUE SRL

La Femme Jolie
ESTHETIQUE SRL

KREA COLORI
SRL

KIDS CLUB NURSERY,  PRIMARY 
& SECONDARYSCHOOL 
DEDICATED TOEXCELLENCE

Doppelherz System
Kollagen Beauty Activează-ți
frumusețea din interior

136 M 2022 06782 27/09/2022 ELEONORA PHYSIO S.R.L. ELEONORA PHYSIO

Pielea ta e un poem     
& CO. KG

133 M 2022 06779 27/09/2022 ELEGANCE CAR TAXI SRL ELEGANCE TAXI �

UTILITY ONE
SRL

& CO. KG
Primii dințișori, fără lacrimi pe
obrăjori!

129 M 2022 06771 27/09/2022 IULIANA-GABRIELA BUCUR BUCURAs 75
130 M 2022 06773 27/09/2022 SAUCIUC AURELIA P.F.A. BARUL LUI BOBITA

�

ideas

154 M 2022 06815 28/09/2022 MOBISTIL FLOR SRL MR 
MOBILA DE LUX
ROBERTO LUXURY FURNITURE
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155 M 2022 06816
28/09/2022 LILA ROSSA ENGROS

157 M 2022 06821
28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE SECRETUL

158 M 2022 06822
28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE SECRETUL

162 M 2022 06827 28/09/2022 FOTBAL CLUB RAPID 1932
SA
SC IOSIDORO SRL

164 M 2022 06830
03/10/2022 SC WEBTRAVELWORLD

165 M 2022 06834
28/09/2022 ONLINE DIGITAL CONCEPT

169 M 2022 06841
29/09/2022 BOGTRANS CORPORATION

172 M 2022 06845
29/09/2022 AVICOD S.A. ROPPANT SZÉKELY

174 M 2022 06852
29/09/2022 AREA CONSULT SRL PIZZA DI NORDE GRANDE

175 M 2022 06853
29/09/2022 MARIA-MAGDALENA

EZEANU
imsol UP-TECH YOUR
BUSINESS

178 M 2022 06861
29/09/2022 LAURENTIU SAPUN

179 M 2022 06862
29/09/2022 BAMBINI SHOP LUXURY

184 M 2022 06875 29/09/2022 ASOCIAŢIA CLUJUL
COMOARĂ - KINCSES
KOLOZSÁR EGYESÜLET

185 M 2022 06876
29/09/2022 AQUA QUALITY SYSTEMS

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular       Denumire marcă        
(210) (151) (732)        (540)

ONE COLOR BASE
S.R.L.

fetească neagră

TRU
SRL

KMN 365
183 M 2022 06874 29/09/2022 CRIBA PROIECT SRL criba proiect  
182 M 2022 06866 29/09/2022 VALFURNITURE S.R.L. DUVAL FURNITURE  

180 M 2022 06864 29/09/2022 STEFROS NDP SRL NDP AMANET
181 M 2022 06865 29/09/2022 DILUCA PROJECT S.R.L. DILUCA PROJECT

B BAMBINI SHOP FOR KIDS
S.R.L.

ROSILO
RARES GREAVU

176 M 2022 06854 29/09/2022 PUIU DUMITRU RAILEANU CLUB HELENA
177 M 2022 06860 06/10/2022 GREEN COMTEXT SRL H Hotel Supplier

AMORE

173 M 2022 06851 29/09/2022 FIRAST STORE SRL RADUS
CSÜRKE

170 M 2022 06842 29/09/2022 RAYAN IMPEX SRL DRAGONUL 3 HABBIBI
171 M 2022 06843 29/09/2022 RAYAN IMPEX SRL HABBIBI

GRIGAPAN
SRL

166 M 2022 06835 28/09/2022 EXPERT CLEAN COM SRL S-TECH
167 M 2022 06836 28/09/2022 SC.IMINENTSECURITY.SRL IMINENT SECURITY       
168 M 2022 06840 29/09/2022 NETWORK DECK SRL NETWORK DECK

Nadiela
SRL

TRAVELWORLD �
SRL

163 M 2022 06828 28/09/2022 VALENTIN EUROART VALENTIN EUROART

Giulesteana by Nemteana
161 M 2022 06826 28/09/2022 SC CRAMA MUSAT SRL LA MUȘAT

159 M 2022 06824 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE
160 M 2022 06825 28/09/2022 SC CRAMA MUSAT SRL VINUL LUI TATA

SPRITULUI DE VARA

ȘPRIȚULUI DE IARNA

28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE Nasul Cavalerului
156 M 2022 06818
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186 M 2022 06878
29/09/2022 GLOBAL OPTIX PARTNER

198 M 2022 06904 30/09/2022 INREPRINDERE
INDIVIDUALA MARCU
SORIN

ANSAMBLU FOLCLORIC
PLAIURI DOBROGENE

199 M 2022 06905
30/09/2022 DERMATO DE LUXE S.R.L. Dermato Deluxe DR.

201 M 2022 06907
30/09/2022 SOCIETATEA MOARA CIBIN

203 M 2022 06910
30/09/2022 SC MAXBAUMATERIALE

208 M 2022 06922
30/09/2022 R&D REAL ESTATE

210 M 2022 06924 01/10/2022 ALBU CLAUDIA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

212 M 2022 06927
01/10/2022 R&D REAL ESTATE

ADVISERS
R&D ADVISERS Real Estate
& Development

213 M 2022 06931
02/10/2022 SEBASTIAN-CLAUDIU

214 M 2022 06936
03/10/2022 SC MEGA CONSTRUCT

217 M 2022 06939
03/10/2022 SCPA PSBH POPESCU,

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular        Denumire marcă        
(210) (151) (732)        (540)

218 M 2022 06940 03/10/2022 MON ALEX UNIC SRL Grădinița MY BABY

PSBH
NICOLAU SI ASOCIATII

215 M 2022 06937 03/10/2022 RONIX GRILL SRL LUMA Lunch&More       
216 M 2022 06938 03/10/2022 NORDSIDE AUTO S.R.L. NORTHSIDE AUTO

mega concept
METAL SRL

MENUMORUT
CIUPLEU

211 M 2022 06926 01/10/2022 MEETANAND BAICHOO Dr. Amit

cutia cu minuni
209 M 2022 06923 30/09/2022 ULTRA BRIGHT SRL RHEA HOME LIGHT

TITAN PARK
ADVISERS SRL

204 M 2022 06917 30/09/2022 DENTAZIA SRL DENTAZIA
205 M 2022 06918 30/09/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. VIA PROFI       
206 M 2022 06920 30/09/2022 MEDVIROX SRL Gwynn beauty       
207 M 2022 06921 30/09/2022 ESTILL TREND eStill ON TREND WITH YOU!

Zebra Solar Energy
SRL

202 M 2022 06909 30/09/2022 SCANMED SRL ScanMed

F FELEACUL DIN 1918  
SA

200 M 2022 06906 30/09/2022 MARA TOUR FELIX SRL McNEIL

 
DESPINA CĂPĂȚÎNĂ

2SEE OPTICS
S.R.L.

197 M 2022 06903 30/09/2022 SC VOLA.RO SRL
196 M 2022 06902 30/09/2022 SC VOLA.RO SRL Vola Fast Refund
195 M 2022 06897 30/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SYMA TEXTIL CENTER
194 M 2022 06896 30/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SYMA CENTER
193 M 2022 06893 30/09/2022 KAMBEROGLU SRL BURGERISTAN
192 M 2022 06892 30/09/2022 AXEL SECURITY S.R.L. AXEL SECURITY
191 M 2022 06887 29/09/2022 CASA DIN VIE TURISM SRL Gourmet and wine
190 M 2022 06886 29/09/2022 BAKING THOUGHTS SRL SOLLUNA
189 M 2022 06885 29/09/2022 S.C. NICOVID S.R.L. nicovid.srl

187 M 2022 06881 29/09/2022 CROSS IT SRL CROSS IT       
188 M 2022 06884 29/09/2022 LA FANTANA SRL STROP BOB
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219 M 2022 06944 03/10/2022 NESS PROIECT EUROPE
SRL

220 M 2022 06945
03/10/2022 EUPHORIA DENT ART

221 M 2022 06946 03/10/2022 WORK TAPE MEDICAL FIZIO
S.R.L.

228 M 2022 06959
03/10/2022 CALIFORNIA SPEED

TRAVEL SRL
VENITIVO VINDEM CELOR
INTELIGENTI

229 M 2022 06960
03/10/2022 MIRALEXA COMERCIAL

231 M 2022 06966 03/10/2022 UNIVERSITATEA DE
ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE
MIHAI I DIN TIMIȘOARA

234 M 2022 06975
04/10/2022 AGRO ADA BUDEANU

238 M 2022 06980
04/10/2022 OMIDEA MANUFACTURA

239 M 2022 06983
04/10/2022 SC PRIVAT SILVIU ZETEA

240 M 2022 06984
04/10/2022 MATEI ODOBESCU

241 M 2022 06992
04/10/2022 FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

COMBAT
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
COMBAT

242 M 2022 06994
04/10/2022 SC MEDICA 120 COSMETIC

243 M 2022 06997
04/10/2022 KARIAPLUS

244 M 2022 06998
04/10/2022 VAULTS ARCHITECTURE

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular        Denumire marcă        
(210) (151) (732)        (540)

VAULTS
STUDIO SRL

via Gardenia
CONSTRUCTION S.R.L

MEDICA 120
SRL

CONACUL OANCEA
ANDREI ODOBESCU

ZETEA
SRL

OMIDEA
SRL

237 M 2022 06979 04/10/2022 INDAH BEAUTY SRL ONETWOALL
DESIGN STUDIO

235 M 2022 06977 04/10/2022 MIROSERV PANIF S.R.L. Pikeru �

AGRO ADA BUDEANU
S.R.L.

232 M 2022 06971 04/10/2022 PSYCONNECT SRL PSYCONNECT
233 M 2022 06974 04/10/2022 SIMONA MIHAI-CARAGEA FIRST CLASS DRIVE �

erasmus+USVT
230 M 2022 06962 03/10/2022 ALEXIS ART GALLERY SRL ALEXIS ART �

MIRALEXA COMERCIAL
SRL

227 M 2022 06958 03/10/2022 SIMAL EXIM SRL SIMAL EXIM
226 M 2022 06957 03/10/2022 SC ALFALINUX SRL Alfkary
225 M 2022 06955 03/10/2022 SC ROBEST COM SRL 2HOME
224 M 2022 06949 03/10/2022 SC SMILO PROD SRL Gate Virtuozo by Smilo

222 M 2022 06947 03/10/2022 MANDI MOON S.R.L. JULLES
223 M 2022 06948 03/10/2022 SC SMILO PROD SRL GateMaster

EUPHORIA DENT ART
S.R.L.

04/10/2022 ANCU DESIGN STUDIO magdalena ancu INTERIOR
236 M 2022 06978

WWW.WORKTAPE.RO
WORK TAPE MEDICAL
Recuperare medicală binefăcută!

NESS PROIECT EUROPE.
Mai mult decat un antreprenor
general. Un partener petermen lung.
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245 M 2022 07000 04/10/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

246 M 2022 07001 04/10/2022 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

247 M 2022 07003
04/10/2022 PRINTECH ELECTRONIC

249 M 2022 07006
05/10/2022 SC SHUSHU TRANS

250 M 2022 07007
05/10/2022 SEA CONTAINER SERVICES

SRL
SEA CONTAINER GROUP
THE ART OF LOGISTICS

251 M 2022 07008
05/10/2022 EUROSTAR FURNITURE

252 M 2022 07009
05/10/2022 EUROSTAR FURNITURE

253 M 2022 07013
05/10/2022 MARIUS-LAURENTIU

254 M 2022 07014
05/10/2022 MONOGRAM

256 M 2022 07023
05/10/2022 DANIEL PUIA -

257 M 2022 07025
05/10/2022 DANIEL PUIA -

258 M 2022 07026
05/10/2022 CONFIDENT DENTAL

259 M 2022 07029
05/10/2022 DUNHILL TOBACCO OF

260 M 2022 07034
05/10/2022 LOREDANA-FLORENTINA

PETRIU
ALOR ESTHETIC CITY by
Loredana Petriu

262 M 2022 07037
06/10/2022 MARTA MANAFU

DIANA-FLORINA COLȚAN
BREAKFAST WITH
DIAMONDS by Biz

264 M 2022 07040
06/10/2022 MARTA MANAFU

265 M 2022 07043
06/10/2022 DIANA-BEATRIX OANA NMS PAZA SI PROTECTIE

267 M 2022 07045
06/10/2022 JURNAL BY PATRICIA SRL JURNAL AGRICOL DE

268 M 2022 07052 06/10/2022 SOCIETÀ ITALO
BRITANNICA L.MANETTI-
H.ROBERTS & C. P. A.

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular        Denumire marcă        
(210) (151) (732)         (540)

ÎMBRĂȚIȘEAZĂ VIAȚA
CĂLĂTORIE

266 M 2022 07044 06/10/2022 VLAMAR BLACK SRL ACROSS RESIDENCE
SOLUTIONS

HAUTE CULTURE
DIANA-FLORINA COLTAN

263 M 2022 07038 06/10/2022 PHG MEDIA INVEST SRL NEWSIN

261 M 2022 07035 05/10/2022 PRO WEISKOPF SRL Fresner

DUNHILL ENIGMA
LONDON LIMITED

Confi X - Ray
CLINIC SRL

ACADEMIA DE TIMP LIBER
DUMITRESCU

DREPT ÎN INIMĂ
DUMITRESCU

255 M 2022 07017 05/10/2022 ȘTEFAN DUMITRESCU VONTEQ

m monogram
INTERNATIONAL S.R.L.

cadoro
SRL

cadoro mobili
SRL

248 M 2022 07005 05/10/2022 MODACO S.R.L. MODACO

PRINTECH ELECTRONIC
SRL

Sanvero Jaresto Aromă dementă 
Indicat în tratamentulsimptomatic al 
refluxuluigastroesofagian şi al
simptomelor asociateDispozitiv 
medical

Sanvero OsteoStrongCombinaţie 
perfect echilibratăpentru sănătatea 
oaselor şi adinţilor Supliment 
alimentar

SOLUTIONS SRL
SHUSHU TABACCO &
DRINKS SHUSHU.RO

PALADE
ADEVARUL DOARE SHOW.
GALE INTERVIU
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276 M 2022 07077
07/10/2022 SC BUNĂTĂȚI DE LA

279 M 2022 07082
07/10/2022 SC TRACK WEBSERVICE

280 M 2022 07083
07/10/2022 SC TRACK WEBSERVICE

281 M 2022 07087
07/10/2022 DF WORLD OF SPICES

GMBH
Mirodenia Gossipodinele.
Discuții cu rețete.

284 M 2022 07093 07/10/2022 S.C. ROHRER SERVICII
INDUSTRIALE S.R.L.
S.C. ROHRER OIL & GAS
SERVICES S.R.L.
S.C. ROHRER OILFIELD
SERVICES S.R.L.
S.C. R&R OIL SERVICES-
R.O.S. S.R.L.

285 M 2022 07094 07/10/2022 FARMA BEAUTY TRADING
S.R.L.

Farma Beauty PENTRU
CĂ FRUMOS ÎNSEAMNĂ
SĂNĂTOS

289 M 2022 07102
07/10/2022 YAYA MUSIC- VIDEO

290 M 2022 07104
07/10/2022 ALEXANDRU -DAMIAN

291 M 2022 07106
07/10/2022 MATT DESIGN &

292 M 2022 07107
07/10/2022 SOFT TEAM SOLUTIONS

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular       Denumire marcă        
(210) (151) (732)       (540)

293 M 2022 07112 08/10/2022 SC SACOMET SRL 24ForTeo       
294 M 2022 07806 31/10/2022 ALL PROGUARD SRL ALL PROGUARD

Soft Team SOLUTIONS
S.R.L.

M MATT
PRODUCTION SRL

VEE VO
CIOBÂCĂ

YAYA TOUR TRANSPORT
PRODUCTION

286 M 2022 07095 07/10/2022 ȘTEFAN ANDREI FÂCIU PIZZAMANIA2GO
287 M 2022 07096 07/10/2022 IOANA-RALUCA DUMITRICĂ KOSA Beauty       
288 M 2022 07101 07/10/2022 WINTER OUTLET SRL winter outlet

ROHRER GROUP
283 M 2022 07091 07/10/2022 TERAWATT S.R.L. TERAWATT
282 M 2022 07090 07/10/2022 MABOO GO SRL MABOO

invt
SOFT SRL

EASUN POWER
SOFT SRL

Bunatati de la Michele 2020
MICHELE SRL

275 M 2022 07074 07/10/2022 ART KLETT SRL Școala în culori
274 M 2022 07073 07/10/2022 IQ FARMA EXPRESS SRL GEOMED
273 M 2022 07065 06/10/2022 VIAFRUCT 2012 S.R.L. CROMA
272 M 2022 07064 06/10/2022 SELGOT COMPANY SRL selgot
271 M 2022 07061 06/10/2022 MARYO MUSIC SRL SHABAN

269 M 2022 07053 06/10/2022 MANUFACTURA EVA S.R.L. MANUFACTURA EVA
270 M 2022 07059 06/10/2022 LAURENTIU-THEODOR ILIE UMAMI

277 M 2022 07078 07/10/2022 RADU CHELTUIALA iTicket ești online       
278 M 2022 07081 07/10/2022 ANCUŢA-ARMINA PAŞCA Optic Prosper
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(210) M 2020 04902
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LaBucovina
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
şvaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04904
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

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

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
şvaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04905
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

Lactatele Bucovinei

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
şvaiţer, brânză topită.

───────

Hotărârii Comisiei de Contestaţii Mărci nr.
239/09.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "LACTATE”.

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 19.03.15

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff751a), verde (HEX #008000, HEX
#53c653, HEX #004d00), alb

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

G&M 2000 BIONET A15
Dezinfectant concentrat

pentru suprafete

În conformitate cu prevederile art. 22 (1)
din Legea nr. 84/1998, republicată, conform
Hotărârii Comisiei de Contestaţii Mărci nr.

241/09.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "LACTATELE”.

IOAN BIANU, NR. 45, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011091, ROMANIA

(210) M 2021 01098
(151) 11/02/2021
(732) S.C. G&M 2000 S.R.L., STR.

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

Comisiei de Contestaţii Mărci nr. 75 din data
18/05/2022, solicitantul nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: "Dezinfectant
concentrat pentru suprafeţe”.

5. Dezinfectante.
───────

Lactate Bucovina

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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naturală, veste de blană, cape (etole de blană),
guler de blană, borsetă cu piele, borseta cu
blană, caciuli din blană, jachete din blană, haina
din blană, vesta din blană, geacă de blană,
palton din blană, etolă din blană, capă din blană,
bolero din blană, haine de blană la comanda,
imbracaminte şi accesorii din blană naturală la
comandă, şi anume: gulere din blană, manşoane
din blană, cape din blană, etole din blană, articole
de acoperire a capului din blană.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
referitoare la blanuri, servicii de vanzare
online a blanurilor, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produsele din blana, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, precum blanurile si hainele din blana
(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 blanuri prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vanzare.

37. Ingrijirea si repararea blanurilor, intretinerea,
curatarea si repararea blanurilor, restilizare
haine de blana, curatarea blanurilor in
strainatate.
39. Impachetarea articolelor de imbracaminte
in vederea transportarii, transport articole de
imbracaminte, transport de blanuri naturale si
accesorii din blana naturala.

42. Servicii de design vestimentar, creatie
si productie de articole de imbracaminte si
accesorii din blana naturala, servicii de design
decoratiuni interioare din blana.

───────

(210) M 2021 05785
(151) 04/08/2021
(732) URBAN FAIRY SRL, STR. NR. 259,

JUDEȚ BIHOR, TĂMĂȘEU, 417056,
BIHOR, ROMANIA

(540)

TRENDYNAPPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

40. Prelucrarea pielii si a blanurilor, taierea
blanurilor, prelucrarea personalizata a blanurilor,
borduri de blanuri, tratamentul materialelor
textile, a pieilor si a blanurilor, ignifugarea,
vopsirea, pre-stramtarea, impermeabilizarea,
satinarea blanurilor, tratament pentru blanuri
impotriva contractiei, finisarea cu luciu a
blanurilor, tratament pentru prevenirea aparitiei
mucegaiului in blanuri, tratarea blanurilor contra
moliilor, tratare de blanuri.

(540)

casa de blănuri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Articole decorative textile pentru interior, din
blana naturala, articole decorative din blana
naturala, precum perne, cuverturi, covoare,
paturi, scaune, alte obiecte de mobilier.
25. Blănuri (îmbrăcăminte), blanuri naturale,
haine din blană naturală, accesorii de blană, şi
anume: gulere din blană, manşoane din blană,
cape din blană, etole din blană, articole de
acoperire  a capului din blană, haine de blană

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

5. Scutece pentru bebeluși, scutece chiloței
pentru bebeluși, chiloței (scutece) pentru
bebeluși, scutece de înot pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, refolosibile,
scutece de înot de unică folosință pentru
bebeluși, scutece de înot de unică folosință
pentru copii și bebeluși, învelitori de scutece,
căptușeli de unică folosință pentru scutece
de bebeluși, căptușeli de unică folosință din
celuloză pentru scutece, chiloți de unică folosință
pentru învățarea la oliță (scutece), chiloți de
unică folosință pentru sugarii care învață să
folosească toaleta, chiloți de unică folosință, din
hârtie sau celuloză, pentru copiii care învață
să folosească toaleta, scutece textile, scutece

(210) M 2021 04295
(151) 31/05/2021
(732) HELLEN M STYLE SRL, STR.

RECONSTRUCTIEI NR. 1, BL. 24,
AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2022 03171
(151) 05/05/2022
(732) SC GAUSS OPTIC SRL, B-DUL

IONITA SANDU STURZA NR. 60,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Gauss oftalmologie
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 02.09.04
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale

───────

(210) M 2022 04542
(151) 07/07/2022
(732) BRIAN-ALEXANDER DOBRE,

CALEA BUCUREȘTI, NR. 59, JUD.
ARGEȘ, TOPOLOVENI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

BRIAN D.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de divertisment furnizate de solişti,
producţie de spectacole de divertisment cu
dansatori şi cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, producţia de muzică,
producţie de spectacole muzicale, producţie
de videouri muzicale, producţie de înregistrări
muzicale, producţie de înregistrări sonore şi
muzicale, producţie de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, servicii de editare
în procesul de post-producţie a muzicii,
a materialelor video şi a filmelor, servicii
de editare de muzică, divertisment muzical,
organizarea de spectacole muzicale, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de educaţie
muzicală, organizarea de concerte de muzică în
direct, servicii de biblioteci muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentaţii de muzică live,
organizare şi coordonare de concerte, servicii
de editare şi înregistrare muzicale, servicii de
compoziţii muzicale, organizare de spectacole
muzicale, publicare de partituri muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
compunere de muzică pentru terţi, transcriere
muzicală pentru terţi, prezentare de spectacole
muzicale, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, prezentare de reprezentaţii
muzicale, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, servicii de divertisment muzical
animat, prezentare de concerte muzicale,
organizare de evenimente muzicale, regizare de
spectacole muzicale, închiriere de instrumente
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, publicare de lucrări muzicale,
organizare de concursuri muzicale, publicare
de texte muzicale, organizare de concerte
de muzică pop, predare de lecţii muzicale
prin cursuri prin corespondenţă, interpretare
de muzică şi canto, organizare de spectacole
muzicale în direct, regie artistică pentru
spectacolele muzicale, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, închiriere de înregistrări
fonografice şi muzicale, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, consultanţă
privind producţiile cinematografice şi muzicale,
reprezentaţie de dans, muzică şi teatru, punerea
la dispoziţie de muzică digitală (fără posibilitatea
de descărcare) pe internet, organizare de

25. Scutece (îmbrăcăminte), scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), bavete din pânză, bavete, cu
excepția celor din hârtie, bavete pentru copii (nu
din hârtie), bavete cu mâneci, nu din hârtie.

───────

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

de  pânză,  prosoape  sanitare,  articole  
sanitare  absorbante,  articole  absorbante  
pentru  igiena   personală,  chiloți  igienici, 
îmbrăcăminte  pentru incontinență,  absorbante 
pentru  incontinență,  scutece  pentru 
incontinență,  scutece  igienice  pentru 
incontinență,  chiloți  absorbanți  pentru 
incontinență,  tampoane  pentru  persoanele 
care   suferă  de   incontinență,  scutece  tip 
chilot   pentru  persoanele  cu  incontinență, 
absorbante  menstruale,  lenjerie  intimă pentru  
scopuri  sanitare,  îmbrăcăminte  sanitară, 
tampoane, tampoane pentru alăptat, tampoane 
textile,absorbante textile.
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muzicale de televiziune, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susţinute de o
formaţie muzicală, furnizare de instalaţii pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educaţională, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie care cântă
muzică vocală, furnizare de publicaţii electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
selectare şi compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terţi, furnizare de
informaţii, comentarii şi articole în domeniul
muzicii prin reţele de calculatoare, producţie
de spectacole de divertisment cu cântăreţi,
regie artistică pentru artişti scenici, servicii
de divertisment prestate de artiştii interpreţi,
angajare de artişti scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), planificarea de
spectacole, organizarea spectacolelor, producţie
de spectacole, prezentare de spectacole
de varietăţi, producţie de spectacole în
direct, planificarea proiecţiilor cinematografice,
producţie de spectacole scenice, producţie de
spectacole şi filme, organizare de spectacole
pe scenă, producţie de concursuri de talente,
organizarea de spectacole aviatice, furnizare
de spectacole în direct, producţie de programe
de televiziune, organizare de reprezentaţii în
direct, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizare de spectacole în scopuri
de divertisment, servicii de divertisment pentru
producţia de spectacole în direct, producţie de
spectacole de divertisment cu instrumentişti,
producţie de spectacole de divertisment cu
dansatori, producţie de programe radiofonice şi
de televiziune.

───────

(210) M 2022 04543
(151) 04/07/2022
(732) MIRCEA MANOLESCU, STR.

TEPES VODA 148, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021528, ROMANIA

(540)

INOVESS GROUP European
Consortium for Innovation
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1035962/29.12.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

”European Consortium for Innovation”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.02

(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
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze

───────

spectacole vizuale şi muzicale, planificarea de
piese de teatru şi de spectacole muzicale,
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale, furnizare de informaţii în domeniul
muzicii, oferire de divertisment muzical de către
formaţii vocale, divertisment muzical oferit de
către formaţii instrumentale, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, prezentare de spectacole
în direct susţinute de o formaţie muzicală,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, producţie şi coordonare de
exerciţii pentru cursuri şi programe de muzică,
servicii educaţionale sub formă de programe
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(210) M 2022 04780
(151) 13/07/2022
(732) ADRIAN LAURENTIU MOSTEANU,

(540)

Depozitul De Carucioare

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 26.04.18; 27.05.01

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

12. Cărucioare pentru copii, huse pentru
cărucioare pentru copii, copertine pentru
cărucioare pentru copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele pentru copii,
Cărucioare pentru copii, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare/saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele pentru copii.

───────

(210) M 2022 05001
(151) 20/07/2022
(732) MOTECO SRL, B-DUL MARASTI,

NR. 59, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DANIELLA GEORGESCU
Beauty Salon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#151515), alb (HEX #fefefe), galben
(HEX #d2bd7b)

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

44. Analiză cosmetică, aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, coafură (saloane de -),
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică pentru îndepărtarea
părului, electroliză efectuată în scopuri
cosmetice, epilat cu ceară, frizerii pentru
bărbați, manichiură, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri
de igienă și frumusețe, saloane de coafură,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de bărbierie, servicii de coafare a părului,
servicii de coafor, servicii de coafor de lux,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de
coafor pentru copii, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de cosmetică, servicii de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii
de frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați,
servicii de machiaj cosmetic, servicii de machiaj
profesional, servicii de îndepărtare permanentă
și reducere a părului, servicii de îndreptat
părul, servicii de împletire a părului, servicii

INTRAREA CANALULUI NR.48,
ET.6, SC.B, AP.30, JUD. ILFOV,
ROSU, ILFOV, ROMANIA
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de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de ondulare a părului, servicii
de pedichiură, servicii de permanent pentru
păr, servicii de salon de coafor pentru femei,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de vopsire a genelor, servicii de vopsire
a sprâncenelor, servicii de vopsit de șuvițe de
păr, servicii de vopsit gene, servicii de vopsit
sprâncenele, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, servicii pentru îngrijirea părului,
servicii personale de epilare, servicii prestate
de saloane de manichiură, spălarea părului cu
șampon, tratament cosmetic, tratament cosmetic
cu laser pentru îndepărtarea părului nedorit,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente cosmetice
pentru ten.

───────

(210) M 2022 05122
(151) 26/07/2022
(732) SIP GAMING SRL, STR. ZARII

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

(540)

WILD GOOSE

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
mov

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de

gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05284
(151) 03/08/2022
(732) TO GO PRONTO E VIA S.R.L.,

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.15,
BLOC 15, SCARA G, ETAJ 2, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020123,
ROMANIA

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

(540)

La Italianu' 2018

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 11.01.05; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3020),
negru, alb

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 05343
(151) 05/08/2022
(732) TITIANA POPA, STR.

OCCIDENTULUI NR. 71, BL. 1,
SC. B, ET. 1, AP. 15, JUD. ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.02;
26.01.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, alb, albastru,
galben, roz

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

41. Educație, instruire, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri pentru îngrijirea corporală,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de formare continuă, organizarea
de cursuri de formare profesională, organizarea
de cursuri de pregătire pe teme religioase,
organizarea de cursuri de instruire privind
pierderea în greutate, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
cursuri de pregătire în domeniul cercetării și
dezvoltării, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, servicii educaționale
pentru furnizarea de cursuri de instruire,

coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, elaborare de cursuri de instruire și
de examene, pregătire de cursuri și examene
în scop educațional, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, organizare
de ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare de cursuri prin metode
de învățare la distanță, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți.
44. Tratament și îngrijire prin biorezonanță
servicii în domeniul reiki (tehnică de vindecare în
medicina alternativă).

───────

(210) M 2022 05353
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoVista premium eyecare
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1034126/09.12.2022, solicitantul

declară că nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “premium eyecare”.

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff498d,
HEX #ff92bb, HEX #ffb6d1), mov (HEX
#7230ff, HEX #aa83ff, HEX #ccb5ff),
albastru (HEX #1c1c84), negru (HEX
#232228)

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

9. Lentile de contact, etuiuri pentru ochelari de
soare, lanţuri pentru ochelari şi pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari de
soare, ochelari de soare pe bază de prescripţie,
tocuri pentru ochelari de vedere şi de soare,

TITIANA POPA 
VINDECARE PRIN CUVÂNT
 pentru minte, corp și spirit
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44. Servicii medicale, servicii prestate de
opticieni

───────

(210) M 2022 05354
(151) 06/08/2022
(732) RADU NITESCU, STR. BANU

MIHALCEA NR. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900532, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NeoCare Medical Center
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1034127/09.12.2022, solicitantul

declară că nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “Medical Center”.

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff498d,
HEX #ff92bb, HEX #ffb6d1), mov (HEX
#7230ff, HEX #aa83ff, HEX #ccb5ff),
albastru (HEX #1c1c84), negru (HEX
#232228)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale

───────

(210) M 2022 05394
(151) 08/08/2022
(732) ROBERT CLAUDIU TULBURE,

STR. AMURGULUI NR. 43J, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Young G
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 05565
(151) 30/01/2002
(732) FAUN Umwelttechnik GmbH & Co.

KG, FELDHORST 4,
OSTERHOLZ-SCHARMBECK,
27711, GERMANIA

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

(540)

ROTOPRESS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule terestre motorizatede uz municipal,
în special mașini de măturat străzi,
vehicule pentru curățarea canalizării, aspersoare
stradale, mașini de spălat stradale, vehicule
pentru colectarea și transportul deșeurilor,
suprastructuri închise de eliminare a deșeurilor
de tip container pentru vehicule de colectare și
transport a deșeurilor cu cel puțin o deschidere
pentru deșeuri și materii prime secundare.

───────

ochelari cu lentile de soare ataşabile (clip-on),
ochelari, rame de ochelari
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(210) M 2022 05962
(151) 19/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR.31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)

PARADOREN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06026
(151) 24/09/2022
(732) DANIEL FLORESCU, CALEA

GIULESTI, NR. 133, SC A PARTER,
AP. 2, SECTOR 6, BUCURESTI,
060264, ROMANIA

(540)

yey
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii it, construirea unei platforme de
internet pentru comerțul electronic, servicii de
artă grafică și design.

───────

(210) M 2022 06073
(151) 02/09/2022
(732) KORALKY.CZ S.R.O,

TREBOHOSTICKA 564/9,
STRASNICE, 100 00 PRAHA 10,
PRAGA, CEHIA

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

(540)

MANUMI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Substanțe colorate, coloranți, pigmenți și
cerneluri, grunduri, vopsele și lavabile, lacuri,
aditivi pentru vopsele.
14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, bijuterii, alte-
produse din metale prețioase și pietre prețioase
și imitații ale acestora, statui și figurine, realizate
sau acoperite cu metale sau pietre prețioase
sau semiprețioase sau imitații ale acestora,
ornamente, realizate sau acoperite cu metale
sau pietre prețioase sau semiprețioase sau
imitații ale acestora, monede, insigne din metale
prețioase, opere de artă din metale prețioase,
cutii de bijuterii și cutii pentru ceasuri, inelele
de chei și lanțurile de chei și brelocuri pentru
acestea, părți și accesorii pentru toate produsele
menționate anterior în această clasă, respectiv:
cleme, încuietori și mărgele pentru bijuterii,
mecanisme pentru ceasornice și ceasuri, ace
pentru ceasuri, sticlă de ceas.
16. Hârtie și carton, imprimate și articole
de papetărie și rechizite educaționale,
instrumente de scris și ștanțat, instrumente
de corectare și ștergere, echipamente
educaționale, echipamente de tipărire și de
legare, adezivi pentru papetărie sau de uz
casnic, pungi și articole pentru ambalarea,
împachetarea și depozitarea hârtiei, carton sau
materiale plastice, materiale și suporturi pentru
decorare și artă, echipamente pentru artă,
instrumente pentru meșteșuguri și modelare,
opere de artă și figurine din hârtie și carton și
modele pentru arhitecți, produse din hârtie de
unică folosință și anume hârtie de pergament.
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17. Materiale prelucrate sau neprelucrate,
nespecificate pentru utilizare, respectiv: gumă
crudă sau semiprelucrată, cauciuc brut
sau semiprelucrat, latex (cauciuc), sticlă
organică, semiprelucrată, substanțe plastice,
semiprelucrate, fibre de plastic, altele decât cele
pentru uz textil, materiale sintetice și compuse,
respectiv: rășini sintetice, semiprelucrate,
adezivi, benzi pentru izolare, benzi și pelicule de
film (metal) pentru izolat.
20. Dulap de lucru, rame pentru
fotografii, răchită, materiale neprelucrate și
semiprelucrate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, referitoare la bunurile menționate
anterior din clasele 2, 14, 16, 17 și 20.

───────

(210) M 2022 06119
(151) 05/09/2022
(732) MANHATTAN 1 BET, BD. IULIU

MANIU NR. 51, BL. B22, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 061077,
ROMANIA

(540)

Manhattan PARIURI
SPORTIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.01; 29.01.13

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

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de jocuri de noroc
online de pe dispozitive mobile, servicii de

cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc.

───────

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

(540)

FOOD BOOKING

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

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

clase:
9. Software de aplicații informatice descărcabile
pentru telefoanele mobile, și anume software
pentru facilitarea publicității și comercializării
restaurantelor către consumatori, pentru
accesarea meniurilor pentru restaurante și
alimente, pentru plasarea comenzilor de
restaurante și alimente, pentru procesarea
comenzilor de restaurante și alimente, pentru a
răspunde solicitărilor clienților privind comenzile
și livrările de restaurante și alimente,pentru
monitorizarea stării și amplasării comenzilor
de restaurante și alimente, precum și pentru
asistarea operatorilor de livrare a restaurantelor
în cartografierea, planificarea și urmărirea
comenzilor, călătoriilor și finanțelor acestora,
software descărcabil în natura unei aplicații
mobile pentru comandarea alimentelor și
pentru obținerea de informații și revizuirea
informațiilor privind restaurantele,opțiuni de
mâncare și de luat masa, software descărcabil
în natura aplicațiilor mobile, și anume, software
descarcabil care permite persoanelor implicate
în industria de livrare a alimentelor să gestioneze

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

nr. 1035968/29.12.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "PARIURI SPORTIVE”

STR. DRISTORULUI, NR.91-95, 
BL.C, ET.9, AP. 907, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2022 06128
(151) 05/09/2022
(732) GLOBALFOOD TECH SRL, 
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livrarea de alimente către clienți, relația lor cu
restaurantele și întreprinderile de comandă a
alimentelor, detaliile de plată, finanțele acestora,
contul și informațiile personale, precum și pentru
monitorizarea stării și locației comenzilor de
livrare a restaurantelor.

───────

(210) M 2022 06218
(151) 07/09/2022
(732) LEVEL UP INTERACTIVE LTD,

PSAILA STREET NR. 170, PATER
HOUSE, LEVEL 1 (SUITE A174),
BIRKIRKARA, 9077, MALTA

(540)

pariuriplus

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.07

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

clase:
9. Software de jocuri descărcabile, software de
calculator și programe de calculator descărcabile
pentru distribuirea către și pentru utilizarea de
către utilizatorii unor servicii de pariuri și jocuri
de noroc, programe de jocuri video interactive
descărcabile, software de jocuri de calculator
descărcabile, software de jocuri de calculator
descărcabile multimedia interactive, software de
jocuri de calculator descărcabile de natura unei
aplicații de jocuri pentru mobil, software de

divertisment interactiv descărcabile pentru jocuri
de calculator, jocuri descărcabile care pot fi
jucate prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, publicații electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de analiză, cercetare și
informare în afaceri, servicii de asistență,
management și administrare a afacerilor, servicii
de comerț și anume organizarea de tranzacții
comerciale și contracte comerciale legate de
jocuri de noroc online, jocuri de noroc și pariuri,
servicii de divertisment și de amuzament, servicii
de vânzare online cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, aparate de jocuri de noroc,
aparate de joc, aparate de tip slot-machine,
aparate de joc tip arcade, jocuri de toate tipurile,
software pentru jocuri, contoare pentru jocuri,
servicii de procesare a datelor online.
36. Servicii financiare monetare legate de
pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii, taxe de
colectare și plată sau pariere, furnizarea de
informații financiare legate de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau servicii de pariuri,
informații, consiliere și asistență financiară în
legătură cu serviciile menționate anterior.
38. Furnizarea accesului la sisteme de rețele
cu utilizatori multipli care permit accesul la
informații și servicii de jocuri de noroc și pariuri
pe internet, în alte rețele globale sau prin
telefonie (inclusiv telefonie mobilă), flux de date
continuu (streaming) de televiziune și radio în
direct, serviciu video online, care oferă flux de
date (streaming) în direct de la evenimente
culturale, de divertisment și sportive, furnizarea
de servicii de chat room prin intermediul internet-
ului, furnizarea de forumuri online.
41. Divertisment sub formă de jocuri și pariuri
furnizate online și prin intermediul telefonului
sau al internetului, coordonarea serviciilor de
pariuri online, servicii de jocuri pe internet
(care nu pot fi descărcate), servicii de jocuri,
și anume jocuri de noroc online, pariuri online
și exploatarea unui cazinou online, jocuri care
pot fi jucate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, servicii de jocuri electronice
și/sau jocuri de noroc, furnizare de jocuri
interactive, furnizare de jocuri interactive de
poker, bingo și jocuri de îndemânare și jocuri
de noroc, inclusiv formate de jocuri cu un
singur jucător și cu mai mulți jucători, servicii
de divertisment interactiv, educație, predare și
formare în legătură cu jocurile de divertisment,
jocurile de noroc, poker, bingo, pariuri, furnizarea
de jocuri de noroc, inclusiv poker și bingo, printre
altele, prin intermediul unui site web care permite
utilizatorilor să joace și să plaseze pariuri online,
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(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BLOC14 A, SCARA 4, ETAJ 2, 
AP. 127,  SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
011146,ROMANIA



furnizarea de informații în domeniul pariurilor și
jocurilor de noroc prin intermediul unui site web,
furnizarea de servicii de informare și consiliere în
legătură cu toate cele menționate anterior.
42. Programarea de software pentru pariuri și
jocuri de noroc, crearea și întreținerea de site-
uri web, găzduirea de site-uri web, servicii
informatice în domeniul pariurilor și jocurilor
de noroc, furnizarea de software online, care
nu poate fi descărcat, software ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paasș), crearea,
dezvoltarea și menținerea unei platforme
software care permite utilizatorilor să se logheze
și să parieze online, servicii de consultanță,
consiliere și informare în legătură cu serviciile
menționate anterior.

───────

(210) M 2022 06298
(151) 12/09/2022
(732) ZIGMUND INTERNATIONAL SRL,

STR. EPISCOPUL RADU NR.
7A, CAMERA NR. 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ECOWALBURG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.06; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#edc800), albastru (HEX #2f58b1),
negru

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

11. Instalații sanitare, ţevi pentru instalaţii
sanitare, accesorii de reglaj şi siguranţă pentru
conducte și țevi respectiv: clapete antiretur cu
închizători pentru fose septice.
17. Țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
protejate din clasele 11 și 17, cu excepţia
transportului lor, permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate
în legatură cu produsele protejate din clasele
11 și 17, gestionarea afacerilor comerciale in
contextul comerțului cu produsele protejate din

clasele 11 și 17, atat in mediul online cat
si offline, consiliere comercială, informaţii sau
date în legătură cu domeniul administrării de
instalaţii sanitare, termice şi energetice, servicii
de prezentare, promovare şi comercializare
a produselor protejate din clasele 11 și 17,
toate cele de mai sus derulate în special în
legătură cu instalații sanitare, aparate pentru
răcirea si ventilarea aerului, aparate de aer
condiţionat, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire centrală, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, baterii şi accesorii pentru instalaţii
sanitare, boilere, fitinguri pentru baie, instalaţii
de filtrare a aerului, instalaţii de filtrare a
apei, aparate de ventilatie, pompe de caldură,
pompe de apă, vase de expansiune pentru
instalatiile de încălzire, ventilatoare, robinete
pentru conducte, accesorii pentru instalații
sanitare, sobe (aparate de încălzire), aparate
sub presiune, cazane pentru încălzire, ţevi
pentru instalaţii sanitare, țevi pentru instalații
de încălzire centralizată, termostate, instalaţii
şi sisteme care funcţionează cu gaz vizând
reglarea temperaturii, aparate de încălzire cu
combustibil solid, lichid sau gazos, aparate
electrice de încălzire, accesorii de reglaj şi
siguranţă pentru conducte și țevi, captatoare
solare (încălzire), instalaţii de producere,
de distribuţie şi de procesare de biogas,
instalaţii solare, instalaţii fotovoltaice, instalaţii
geotermale, aparate şi instalaţii de acumulare,
de tratare şi condiţionare a gazului natural,
a gazului lichefiat şi a produselor derivate,
instalaţii de distribuţie şi de conducere a
gazului, instalaţii de distribuţie şi de conducere
a agentului termic, aparate şi instalaţii pentru
tratarea, stocarea gazului natural şi a gazului
lichefiat, instalaţii de prelucrare a combustibililor
energetici, aparate de producere a aburului,
de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare care funcţionează cu orice tip de
energie, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii pentru canalizare, instalaţii
de încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, radiatoare
electrice, radiatoare (încălzire), elemente de
încălzire, radiatoare de încălzire centralizată,
instalaţii de încălzire centrală, centrale termice și
instalaţii pentru prevenirea incendiilor.
37. Servicii de instalare, de concepţie, de
întreţinere, de mentenanţă, de depanare, de
reparaţie, de construcţii şi de punere în funcţiune
a produselor protejate din clasele 11 și 17.

───────
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(210) M 2022 06300
(151) 12/09/2022
(732) ZEBE MARKET S.R.L., ALEEA ILIA

NR. 3, BL. 56, SC. 1, ET. 5, AP. 26,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020911,
ROMANIA

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

(540)

ROBAZAR

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 26.01.01; 29.01.13; 27.05.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #fa1500),
albastru (HEX #125ab6), alb (HEX
#ffffff)

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

25. Articole vestimentare pentru bărbați, blugi,
bluze, bluze sport, cămăși, colanți, ciorapi,
costume, costume pentru bărbați, eșarfe pentru
gât, eșarfe, eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
curele (accesorii vestimentare), cravate, geci,
fuste, haine de stradă, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru fete, hanorace cu
glugă, jachete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
jersee ( articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni scurți, pulovere, pulover (articole
de îmbrăcăminte), șosete, tricouri, treninguri
(pentru sport), veste, tricouri polo, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
ghete sport, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, pantofi
din piele, sneakers, teniși, pantofi de sport,
îmbrăcăminte pentru copii, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru

sugari și copii mici, încălțăminte pentru copii,
pantaloni pentru copii, salopetă de copii, haine
pentru copii, rochii pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
haine de stradă pentru copii, articole de purtat
pe cap pentru copii, șosete pentru sugari și
copii mici, cardigane, costume de baie, costume
de baie întregi, costume de baie pentru femei,
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru bărbați
și femei, geci din piele, geci de puf, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, lenjerie de damă, lenjerie intimă de
damă, halate, halate de baie, halate de casă,
hanorace, hanorace sport, lenjerie intimă, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), pantaloni scurți
pentru sport, pijamale, pulovere groase, sacouri
de gală, salopete, compleuri de dormit, șosete
pentru sport, șosete și ciorapi, șepci și căciuli
pentru sport, căciuli cu ciucuri, căciuli tricotate
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, marketing
de produse, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea de
mobilier, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, 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 articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, 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 instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă

───────

(210) M 2022 06301
(151) 12/09/2022
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

(540)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice

de uz uman si veterinar, suplimente dietetice
destinate sa suplimenteze o dieta normala sau
sa aiba beneficii pentru sanatate, inlocuitori ai
meselor, alimente si băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical,
suplimente enzimatice, suplimente nutritive,
suplimente dietetice proteice.

───────

(210) M 2022 06314
(151) 12/09/2022
(732) SC REAL EUROTRANS SRL, STR.

SPIRU HARET, BL. 119, AP. 19,
JUDET BUZAU, BUZAU, 120226,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 08.05.04;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08

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

clase:
4. Combustibili și materiale pentru iluminat.

───────
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RealGrill 
Cărbuni pentru Grătar
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr. 1066958/22.12.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “CĂRBUNI PENTRU GRĂTAR”

ȘOSEAUA TAMAȘI, NR. 20, 
HALA6A, JUDEȚUL ILFOV, 
BUFTEA,  ROMANIA

GENIUS NUTRITION 
The best or nothing! 

PROTEIN F7



(210) M 2022 06318
(151) 12/09/2022
(732) VALENTIN NIKOLAS TUDOSĂ,

COMUNA MUNTENII DE JOS,
JUDETUL VASLUI, MUNTENII DE
JOS, VASLUI, ROMANIA

(540)

NIKOLAS SAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

sportive private (country club), servicii de
divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pe piste de curse, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de filme
cinematografice, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment audio, servicii de divertisment
cinematografic, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de agrement, servicii de animatori,
servicii de cabaret, servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanță, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de fani, servicii de cluburi de
fani (divertisment), servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, servicii culturale, servicii
oferite de săli de cinema, servicii oferite de
săli de jocuri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
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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 06319
(151) 12/09/2022
(732) FROZEN CAR SRL, STR.

NICOALE DRĂGAN, NR.5A, SC.1,
AP.71, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, BL.1, SC.A, ET.1, AP.4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(540)

FROZEN CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.09

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

9. Software, aplicații software, descarcabile.
39. Servicii de utilizare în comun a
autoturismelor, servicii de taxi (transport),
organizarea transportului cu taxiul, transport de
călători în taxi, furnizare de servicii de rezervare
de taxiuri prin aplicații mobile, închiriere de
mașini electrice.
42. Furnizare de uz temporar online de
software nedescărcabil, furnizare de software
nedescărcabil online.

───────
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(210) M 2022 06336
(151) 13/09/2022
(732) DAN GROZA, DAIA ROMÂNĂ NR.

276, JUD. ALBA, DAIA ROMÂNĂ,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
BL. 21 AP. 44, JUD. MUREȘ, TARGU
MUREȘ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

29. Carne și produse din carne, extracte de
carne, carne proaspătă, carne tocată, carne
preparată, carne procesată, carne conservată,
carne congelată, mezeluri, carne sărată, carne
ambalată, paste de carne, carne de vânat,
gelatine de carne, carne pentru cârnați,
pește, nu viu, produse din carne tocată,
specialităţi şi preparate pe bază de carne,
carne de vânat, carne conservată, produse
din carne preparată, produse din carne
congelată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea).
35. Servicii de comerţ și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul

și cu ridicata cu privire la produsele din
clasa 29 și anume: carne și produse din
carne, extracte de carne, carne proaspătă,
carne tocată, carne preparată, carne procesată,
carne conservată, carne congelată, mezeluri,
carne sărată, carne ambalată, paste de carne,
carne de vânat, gelatine de carne, carne
pentru cârnați, pește, produse din carne
tocată, specialităţi şi preparate pe bază de
carne, carne de vânat, carne conservată,
produse din carne preparată, produse din carne
congelată, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), servicii oferite de
magazin, servicii oferite de magazin on-line,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, marketing și promovare, servicii
de comenzi online, prezentare de produse cu
scop publicitar şi comercial, organizarea de
târguri şi expoziţii cu caracter publicitar şi
comercial.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
40. Servicii oferite de abator, afumarea
alimentelor, conservarea alimentelor.
41. Organizare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente recreative.
43. Servicii de alimentație publică și anume
bar, restaurant, cantină, cafenele, servicii ale
bistrourilor, servicii oferite de snack-bar-uri,
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare
de facilități pentru nunți, petreceri și dans,
servicii de cocktail bar, restaurante (servirea
mesei), furnizare de facilități de uz general
pentru întâlniri, conferințe și expoziții, servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de mâncare
la pachet, prepararea alimentelor, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior, organizare de recepţii pentru nunţi
(mâncare şi băutură).

───────
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(210) M 2022 06337
(151) 13/09/2022
(732) COPATILIU SRL, STR. ULMULUI

NR. 28, SAT DRAGOMIREȘTI,
JUD. ILFOV, COMUNA
DRAGOMIREȘTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

COPATILIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de purtat pe cap
pentru copii, salopetă de copii, îmbrăcăminte
pentru copii, haine pentru copii, pantaloni pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
haine de stradă pentru copii, costume de baie
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, rochii pentru sugari și copii mici,
șosete pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, bavete pentru copii
(nu din hârtie), pantaloni salopetă pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari
și copii mici, costume pentru copii folosite în
cadrul jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte
dintr-o singură piesă pentru sugari și copii
mici, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
încălțăminte pentru copii, cizme de ploaie pentru
copii, pijamale pentru fetițe, îmbrăcăminte pentru
fete, jachete cu două fețe, haine de stradă pentru
fete, cămăși de noapte, bavete din material
plastic pentru sugari, rochii pentru sugari și
copii mici, șosete pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei, articolelor de purtat pe cap pentru
copii, salopetelor de copii, îmbrăcămintei pentru
copii, hainelor pentru copii, pantalonilor pentru
copii, articolelor de îmbrăcăminte pentru copii,
hainelor de stradă pentru copii, costumelor de
baie pentru copii, articolelor de îmbrăcăminte
pentru copii mici, rochiilor pentru sugari și
copii mici, șosetelor pentru sugari și copii
mici, îmbrăcămintei pentru bărbați, femei și

copii, bavetelor pentru copii (nu din hârtie),
pantalonilor salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcămintei tip body pentru sugari și copii mici,
costumelor pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcămintei dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantalonilor
pentru copii (îmbrăcăminte), încălțămintei pentru
copii, cizmelor de ploaie pentru copii, pijamalelor
pentru fetițe, îmbrăcămintei pentru fete,
jachetelor cu două fețe, hainelor de stradă
pentru fete, cămășilor de noapte, bavetelor din
material plastic pentru sugari, rochiilor pentru
sugari și copii mici, șosetelor pentru sugari și
copii mici, pantalonilor salopetă pentru sugari
și copii mici, îmbrăcămintei tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcămintei dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcămintei
pentru bărbați, femei și copii, hainelor
pentru copii, jucăriilor, jucăriilor din lemn,
jucăriilor de lemn, jucăriilor zornăitoare, jucăriilor
vorbitoare, jucăriilor electronice, jucăriilor-
balansoar, jucariilor inteligente, jucăriilor de
construit, jucăriilor muzicale, jucăriilor pentru
copii, jucăriilor pentru bebeluși, jucăriilor de
baie, puzzle-urilor (jucăriilor), jucariilor pentru
sugari, jucăriilor pentru copii mici, jucăriilor cu
activități multiple pentru bebeluși, jucăriilor de
prindere pentru pătuțuri de sugari, corturilor de
joacă, corturilor de jucărie, corturilor de joacă
pentru interior, fire de macramé, frânghii de
macramé (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 îmbrăcăminte, articole
de purtat pe cap pentru copii, salopetă de copii,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
costume de baie pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
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rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la îmbrăcăminte,
articole de purtat pe cap pentru copii, salopetă
de copii, îmbrăcăminte pentru copii, haine
pentru copii, pantaloni pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, haine de stradă
pentru copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii
pentru sugari și copii mici, șosete pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru
copii, jucării, jucării din lemn, jucării de lemn,
jucării zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării
electronice, jucării-balansoar, jucarii inteligente,
jucării de construit, jucării muzicale, jucării
pentru copii, jucării pentru bebeluși, jucării de
baie, puzzle-uri (jucării), jucarii pentru sugari,
jucării pentru copii mici, jucării cu activități
multiple pentru bebeluși, jucării de prindere
pentru pătuțuri de sugari, corturi de joacă, corturi
de jucărie, corturi de joacă pentru interior, fire
de macramé, frânghii de macramé, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îmbrăcăminte, articole de purtat pe cap pentru

copii, salopetă de copii, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, haine de
stradă pentru copii, costume de baie pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu îmbrăcăminte,
articole de purtat pe cap pentru copii, salopetă
de copii, îmbrăcăminte pentru copii, haine
pentru copii, pantaloni pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, haine de stradă
pentru copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii
pentru sugari și copii mici, șosete pentru sugari
și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
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sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé, furnizarea de informații despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la îmbrăcăminte, articole de
purtat pe cap pentru copii, salopetă de copii,
îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru copii,
pantaloni pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii, haine de stradă pentru copii,
costume de baie pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, rochii pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucarii inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri
de sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie,
corturi de joacă pentru interior, fire de macramé,
frânghii de macramé, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la

îmbrăcăminte, articole de purtat pe cap pentru
copii, salopetă de copii, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, haine de
stradă pentru copii, costume de baie pentru
copii, articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), încălțăminte pentru copii,
cizme de ploaie pentru copii, pijamale pentru
fetițe, îmbrăcăminte pentru fete, jachete cu două
fețe, haine de stradă pentru fete, cămăși de
noapte, bavete din material plastic pentru sugari,
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, pantaloni salopetă pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte dintr-o singură
piesă pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, haine pentru copii,
jucării, jucării din lemn, jucării de lemn, jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, jucării electronice,
jucării-balansoar, jucării inteligente, jucării de
construit, jucării muzicale, jucării pentru copii,
jucării pentru bebeluși, jucării de baie, puzzle-
uri (jucării), jucarii pentru sugari, jucării pentru
copii mici, jucării cu activități multiple pentru
bebeluși, jucării de prindere pentru pătuțuri de
sugari, corturi de joacă, corturi de jucărie, corturi
de joacă pentru interior, fire de macramé, frânghii
de macramé.
40. Cusut artizanal și croitorie (producție
la comandă), cusut artizanal (producție la
comandă).
42. Servicii de design vestimentar, design
vestimentar pentru terți, servicii de consultanță
în design vestimentar, furnizare de informații
despre servicii de design vestimentar.

───────
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(210) M 2022 06338
(151) 13/09/2022
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVIȚEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RUNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.15;
27.05.24; 02.09.01; 24.13.01

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

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de analize medicale, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, 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,
depistare medicală (screening), screening de
ADN pentru scopuri medicale, teste de sarcină,
testare genetică în scopuri medicale, servicii
medicale de diagnostic (testare și analiză),
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, servicii de teste medicale
pentru diagnosticul și tratamentul bolilor, servicii
medicale și pentru sănătate referitoare la ADN,
genetică și testarea genetică, servicii medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale oferite printr-

o rețea de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de analize medicale
în cadrul tratamentului pentru pacienți, 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.

───────

(210) M 2022 06355
(151) 13/09/2022
(732) ROMSTYL IMPEX SRL, CALEA

BUCUREŞTI, NR. 168, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO, 51,
BUCUREŞTI, 040171, ROMANIA

(540)

ROMSTYL

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
39. Transport, organizarea transportului, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
de valori, transport de bunuri, transport securizat
de bunuri, organizarea transportului de mărfuri,
expediere de marfă, organizarea transportului de
marfă, organizarea livrării de marfă, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
transport de marfă, servicii de transport de
marfă, servicii ale liniilor aeriene privind
transportul de marfă, transport rutier de marfuri.

───────
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(740) CABINET ANI FUCIU SRL, 
STR.GAROAFELOR BL. P53, 
SC. A, AP.1, JUD. ILFOV, 
SNAGOV, ROMANIA



(210) M 2022 06357
(151) 13/09/2022
(732) BISON CREATIVITY S.R.L., SAT

DĂRMĂNEŞTI, NR. 612, JUD.
SUCEAVA, COM. DĂRMĂNEȘTI,
727155, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

BE ZONE STREET FOOD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 03.04.04; 26.01.03; 26.11.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#e8c700), negru (HEX #000000)

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

29. Carne, produse din carne, preparate din
carne, produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
43. Servicii oferite de restaurant, servicii de
alimentație publică, servicii de catering, servicii
oferite de fast food.

───────

(210) M 2022 06358
(151) 13/09/2022
(732) VIELE FURNITURE SRL, CALEA

VITAN, NR. 271, BUCUREŞTI,
112233, ROMANIA

(540)

VIELE kitchen & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19

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

11. Căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie /
instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare pentru
pat, aparate pentru răcirea băuturilor, bideuri,
aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de pâine,
maşini de făcut pâine, maşini de copt pâine,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, prăjitoare de cafea, filtre
de cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit, plite
electrice, instalaţii de răcire pentru apă, friteuze,
electrice, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, umidificatoare, distribuitoare electrice
de băuturi, aparate de dezinfectare, hote de
extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare / fitinguri formate pentru cuptoare,
aparate de gătit la aburi, electrice, congelatoare,
aparate pentru prăjirea fructelor, grătare de
cuptor, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, încălzitoare pentru băi,
încălzitoare, electrice, pentru biberoane, aparate
de încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii
de încălzire (apă) / instalaţii pentru încălzirea
apei, aparate de încălzire, electrice, plite de
încălzire, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare cu
aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri pentru
baie cu aer cald, aparate pentru hidromasaj,
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35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, publicitate, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, facturare, desfășurarea
de evenimente comerciale, organizare de târguri
și expoziții cu scop comercial sau publicitar,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,

20. Fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, reutilizabile, coşuri, nemetalice,
coşuri pentru copii / leagăne, bare de sprijin
pentru căzi, nemetalice, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi, schelete
de paturi din lemn, bănci (mobilă), bănci de
lucru, şuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, cufere de depozitare, nemetalice /
lăzi, nemetalice, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice /
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobile, tâmplărie
artistică, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, cuiere, portmantouri, pătuţuri pentru
copii, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
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reșouri, maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, ceainice, electrice,
mobilier pentru cuptoarele de ardere (suporturi),
cuptoare de ardere, maşini de gătit (cuptoare),
globuri cu lampă / globuri pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi, lămpi electrice, cuptoare cu
microunde (aparate de gătit), aparate şi instalaţii
de refrigerare, frigidere, prăjitoare, ţepuşe pentru
prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de prăjire /
plite pentru fript (aparate de gătit) / grătare
(aparate de gătit), rotisoare, aparate şi instalaţii
sanitare, instalaţii pentru sauna, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile de
iluminat electrice, maşini de gătit sous-vide,
electrice, băi spa, vase de toaletă, scaune de
toaletă, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, hote de aerisire, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, aparate
de filtrare a apei aparate de filtrare a apei,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, chiuvete de bucătărie cu blat
încorporat, mașini de cafea cu purificator de
apă încorporat, vase electrice pentru prepararea
înghețatei, vase de gătit electrice.

pentru draperii, nu cele din material textil,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
şine pentru perdele, galerii pentru perdele,
cârlige pentru perdele, cordoane pentru draperii
curtain tie-backs, perne (de sprijinit, de divan),
birouri, cărucioare de servit cina (mobilă),
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, mese de toaletă, dulapuri pentru
dosare, suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
scaune înalte pentru bebeluşi, jaluzele interioare
(mobilă) / obloane interioare (mobilă), rafturi de
bibliotecă,  saltele,  plăci  de  oglindă,  oglinzi
(lupe), mobilă de birou, rame pentru tablouri,
colţare pentru ramele de tablouri / suporturi
de susţinere pentru tablouri (rame), perne
(de dormit), rafturi (mobilă), nituri, nemetalice,
închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rafturi
pentru depozitare, vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi , sticlă argintată (oglinzi), canapele,
birouri de lucrat în picioare, taburete, mese,
mese din metal, cărucioare de servit ceaiul,
cărucioare (mobilă), mese pentru calculatoare
(mobilă) / mese cu rotile pentru calculatoare
(mobilă), mese de scris / rafturi pentru maşinile
de scris, suporturi pentru umbrele, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), fitinguri
pentru ferestre, nemetalice, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, elemente
pentru fixarea ferestrelor, nemetalice, jaluzele
interioare din lemn ţesut/ rolete interioare din
lemn ţesut, mese de scris, scăunele pentru băi,
dulapuri de bucătărie pentru veselă.



optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de comert cu amănuntul al produselor
de mobilier, servicii de comert cu amănuntul
al aparatelor electrocasnice, servicii de comert
cu amănuntul al produselor sanitare, servicii de
comert cu amănuntul online.

───────

(210) M 2022 06364
(151) 13/09/2022
(732) CONTESSE SALON

PROFESIONAL SRL, STR.
MIHAI EMINESCU, NR.105-107,
AP.2, MEZANIN, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE, NR.51, SC. A,
ET.1, AP.5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(540)

CONTESSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.07; 19.11.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
portocaliu

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

38, AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

X-Gaming
Monitoring Solutions

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

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale
sau analog mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, bancomate (atm).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 06380
(151) 14/09/2022
(732) LUCIAN FUICĂ, STR. OLARI, NR.

38, AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CyberPlatform
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale
sau analog mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, bancomate (atm).

(210) M 2022 06379
(151) 14/09/2022
(732) LUCIAN FUICĂ, STR. OLARI, NR.
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41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 06397
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)

BIDIAB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06398
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)

BITRIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06399
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)

BUSCOTIL

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

5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

(210) M 2022 06400
(151) 14/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)

ERITROMAGIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────
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VISCOLULUI NR. 95, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ms Maria Șoloman Art

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.03

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

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

───────

(210) M 2022 06413
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AiFleet POWERED BY
AUGSBURG INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate acestea în

legătură cu comerţul cu piese auto şi reparării de
autovehicule.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2022 06414
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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AUGSBURG SHOP 
Partener

AUGSBURG INTERNATIONAL

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

───────

(210) M 2022 06412
(151) 15/09/2022
(732) MARIA SOLOMAN, STR.



(210) M 2022 06434
(151) 26/09/2022
(732) IONUȚ-DECEBAL OLARU,

(540)

SOLARIA HOUSE

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

43. Cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, sericii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii de agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), sericii oferite de case de
oaspeți, sericii oferite de case de vacanță,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
sericii oferite de pensiuni, servicii ale agențiilor
de turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanță, închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii de
cazare hotelieră, servicii de cazare în case de
odihnă pentru tineri, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare).

───────

(210) M 2022 06438
(151) 15/09/2022
(732) IONEL ZYTO-DUMITRESCU,

BD. UNIRII, NR. 72, BL. J3C,
TRONSON 2, ET. 5, SPAŢIU 504,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030836,
ROMANIA

(540)

SOCIAL.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 24.17.01; 02.07.23

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3032)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, agenții de publicitate, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, publicitate exterioară (afișaj).

───────
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STR. HORIA GRIGORESCU,
NR. 9, AP. 3, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900367,  ROMANIA

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



(210) M 2022 06440
(151) 15/09/2022
(732) ALMA MILAGRE S.R.L., DRUMUL

GHINDARI, NR. 62G, CAM. 2, ET.
2, AP. 5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
052837, ROMANIA

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

(540)

SEVA PLANT
ESENTA SANATATII

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 05.03.13;
05.03.20

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis

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

3. Ulei de ricin de uz cosmetic,
creme nemedicinale, creme antirid, creme
cosmetice, creme și loțiuni cosmetice,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
anticelulitice, creme depilatoare, creme
exfoliante, creme autobronzante, creme pentru
îngrijirea părului, creme pentru epilare, creme de
ras.
5. Suplimente alimentare pe bază de plante
medicinale, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, ceaiuri de slăbit de uz medicinal,
creme farmaceutice, creme medicinale, creme
de uz dermatologic, creme din plante de
uz medicinal, unguente medicinale, produse
derivate din procesarea cerealelor pentru uz
dietetic sau medical, semințe de ricin de uz
farmaceutic, ulei de ricin de uz medicinal, tincturi

de uz medicinal, siropuri de uz farmaceutic,
creme de picioare (medicinale), creme pentru
ten (medicinale), creme pentru acnee (preparate
farmaceutice), creme antifungice pentru uz
medical, creme pentru bătături și calus, gel de
aloe de uz medicinal.
29. Fructe și legume uscate.
30. Ceaiuri de fructe, preparate aromate pentru
prepararea ceaiurilor nemedicinale, ceaiuri
aromate (altele decât cele pentru uz medicinal),
ceaiuri din plante, altele decât cele de uz
medicinal, fulgi de cereale uscate, fulgi de orez,
fulgi de porumb, amestecuri alimentare constând
în fulgi de cereale și fructe uscate, gustări pe
bază de cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, cereale, preparate pe bază de
cereale, cereale preparate pentru consum uman,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, musli,
deserturi cu musli, batoane cu musli, gustări
rapide preparate din musli, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri și umpluturi dulci, produse
apicole, repectiv: miere, miere de Manuka, miere
cu nuci, fructe, condimente, fagure cu miere de
uz alimentar, propolis de uz alimentar, lăptișor de
matcă de uz alimentar, păstură de uz alimentar,
extract de propolis de uz alimentar, siropuri
aromatizate, siropuri și melasă, siropuri pentru
alimente, siropuri de glucoză de uz alimentar,
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, făină (de mei, de cereale,
de cartofi, de ovăz, de orez, de grâu, de orz, de
secară), condimente.
31. Semințe germinate, semințe de grâu,
semințe de secară, semințe de fructe, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de cânepă.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



(210) M 2022 06459
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.25

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate, baze
de date computerizate, conținut media, benzi
audio digitale pre-înregistrate, benzi video
preînregistrate, carduri de memorie usb, casete
preînregistrate, cărți audio descărcabile, cd-uri
cu muzică înregistrate sau descărcabile, cd-
uri pre-înregistrate (compact discuri interactive),
clipuri video preînregistrate, filme de desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,

acționate cu fise, înregistrări muzicale, casete
muzicale, benzi audio cu muzică, carduri de
memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cântă la instrumente muzicale electronice,
casete video preînregistrate cu muzică, cipuri
care conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea spaţiului publicitar,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
publicitate și marketing, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
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STR. GURA LEULUI, NR. 25,
JUDETUL ILFOV, ROSU, 
ROMANIA



publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare,
campanii de marketing, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, concepere de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere de
logouri publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de telemarketing, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de creare de
marci, publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobile, dezvoltarea de concepte publicitare,
editare-tehnoredactare texte, organizare de
târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, abonament
la un pachet media de informații, organizare
de abonamente la ziare electronice, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, abonament la un canal de televiziune,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de consultanță în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ și de
instruire), consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță privind publicitatea
comercială, consultanță în marketing comercial,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, cărți,
materiale educative tipărite sau digitale, articole

de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
38. Transmisie de podcasturi, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, furnizare de spații
de chat și forumuri pe internet, schimb electronic
de mesaje prin linii de chat, spații de chat și
forumuri pe internet, furnizare de spații de chat
online pentru transmiterea de mesaje, comentarii
și conținut multimedia între utilizatori, furnizare
de spații de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, transmisie on-line
de publicații electronice, servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, 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, 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, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, 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,
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, furnizarea
accesului la blog-uri, difuzare video, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
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sistem pay-per-view, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, servicii de podcasting, transmisie de
știri și informații de actualitate.
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, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri educative, coaching personal
(formare), consiliere în carieră (educație),
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, coordonare de
ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire

online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────
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(210) M 2022 06460
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

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

(540)

MIND ARCHITECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate, baze
de date computerizate, conținut media, benzi
audio digitale pre-înregistrate, benzi video
preînregistrate, carduri de memorie usb, casete
preînregistrate, cărți audio descărcabile, cd-uri
cu muzică înregistrate sau descărcabile, cd-
uri pre-înregistrate (compact discuri interactive),
clipuri video preînregistrate, filme de desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
acționate cu fise, înregistrări muzicale, casete
muzicale, benzi audio cu muzică, carduri de
memorie cu circuite integrate utilizate pentru
a cântă la instrumente muzicale electronice,
casete video preînregistrate cu muzică, cipuri
care conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,

dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
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JUDETUL ILFOV, ROSU, 
ROMANIA

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea spaţiului publicitar,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
publicitate și marketing, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare,
campanii de marketing, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, concepere de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere de
logouri publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de telemarketing, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de creare de
marci, publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate pentru terți pe internet,



publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobile, dezvoltarea de concepte publicitare,
editare-tehnoredactare texte, organizare de
târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, abonament
la un pachet media de informații, organizare
de abonamente la ziare electronice, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, abonament la un canal de televiziune,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de consultanță în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ și de
instruire), consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță privind publicitatea
comercială, consultanță în marketing comercial,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, cărți,
materiale educative tipărite sau digitale, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
38. Transmisie de podcasturi, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, furnizare de spații
de chat și forumuri pe internet, schimb electronic
de mesaje prin linii de chat, spații de chat și
forumuri pe internet, furnizare de spații de chat

online pentru transmiterea de mesaje, comentarii
și conținut multimedia între utilizatori, furnizare
de spații de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, transmisie on-line
de publicații electronice, servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, 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, 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, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, 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,
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, furnizarea
accesului la blog-uri, difuzare video, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, servicii de podcasting, transmisie de
știri și informații de actualitate.
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
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evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri educative, coaching personal
(formare), consiliere în carieră (educație),
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, coordonare de
ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative

pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────
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(210) M 2022 06462
(151) 16/09/2022
(732) S.C. CDA RO STEEL SRL, STR.

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.12

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

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
accesorii metalice pentru bastoane, agățătoare
metalice de oglinzi, agățătoare metalice pentru
tablouri, ajutaje de metal, ajutaje metalice,
alice (din plumb) pentru sablare, ancore,
ancore din metal, ancore metalice de zidărie,
apărătoare metalice, arcuri ca articole de fierărie
pentru tapițerie, arcuri (articole de fierărie),
arcuri confecționate în principal din metal,

arcuri metalice, armături metalice pentru curele,
baghete metalice pentru muchii, balamale din
metal acționate prin arc, balamale din metal cu
arc, balamale din metal pentru podea, balamale
metalice, balize din metal, bare de susținere
din metal, benzi metalice pentru colțuri, bețe
metalice pentru cort, instalații metalice pentru
parcat biciclete, bile de măcinare din oțel,
bile pentru rulmenți, blindaje confecționate din
metale comune, bobine din metal (nemecanice)
pentru depozitarea lanțurilor, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, borduri metalice, cabluri, fire și lanțuri,
din metal, borduri metalice de parcare, borduri
metalice pentru amenajare peisagistică, borduri
metalice pentru gazon, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese pentru
mașini), butoni din metal pentru sertare, ocheți
de cabluri, canale din metal de scurgere, capace
confecționate din metal, capace de hidrant din
metal, căciuli de ventilație din metal pentru coșuri
de fum, capace din metal, capace metalice
de acces, capace metalice pentru canalele de
scurgere, capace și grătare metalice pentru guri
de scurgere, capcane din metal pentru animale
sălbatice, capcane pentru fiare sălbatice, cârlige
(fierărie), cârlige de ancorare din metal, cârlige
de sârmă, cârlige din metal destinate utilizării
în construcții, cârlige din metal pentru agățat
pălării, cârlige din metal pentru agățat genți,
cârlige metalice cu șurub, cârlige metalice de
uz menajer, căptușeli (metalice) pentru izolarea
rezervoarelor de apă caldă, catarame din metale
obișnuite (articole de fierărie), catarge din metal
pentru arborat steaguri, catarge portabile pentru
arborat steaguri, din metal, clanțe metalice,
clapete metalice anti-retur (altele decât piesele
pentru mașini), cleme de detensionare din
metal, cleme de suspendare din metal, cârlige
metalice (ușă), cârlige metalice pentru prosoape,
cârlige metalice pentru portmantouri, cârlige
metalice pentru trapeze, cătușe, clopote de
metal, coliere de presiune (metal), conectoare
din metal în formă de bară, console din metal
pentru atârnarea draperiilor la ferestre, console
metalice (construcții), corniere metalice, corniere
din metal, cornuri de nicolavă, țăruși de metal
pentru cort, coșuri de fum metalice, crampoane
metalice, cuie pentru încălțăminte, din metal,
cuiere din metale comune pentru pălării, cuiere
metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige), cupe
de premii realizate din metale comune, cupole
metalice, inele de cupru, cutii metalice pentru
scrisori, cutii poștale metalice, cuve metalice
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pentru mortar, decorațiuni adezive din bronz
pentru perete, decorațiuni adezive din metale
comune pentru perete, dispozitive de blocare
din metal, dispozitive de blocat roți, din metal
(altele decât anti-furt la vehicule), dispozitive
de etanșare din metal pentru amortizoare de
șocuri, dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru reducerea frecării
metalelor, dispozitive de închidere cu inel din
metale comune, dispozitive metalice de prindere
cu bile, distanțiere metalice, dopuri (cepuri)
metalice, draperii metalice, drugi de zăvor,
dreptare metalice, ecrane de protecție din metal,
elemente metalice de protecție pentru copaci,
etichete din metal, filmuri și foi din metal folosite
la fabricarea plăcilor de circuite, fitinguri din
metal sub formă de inel, fitinguri ramificate
din metal, flanșe oarbe metalice, folie metalică
pentru gătit, garnituri (metalice), gradene din
metal, ghidaje din metal pentru sertare, grătare
pentru bușteni, gratii din metal pentru șemineuri,
grilaje din metal, grilaje din oțel, grilaje metalice
extensibile, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, grile de ventilație (metalice) pentru
construcții, grile din metal, grile metalice, guri
de evacuare a fumului (canale de aerisire) din
metal, holz șurub cârlig din metal, îmbinări cu
ax de rotație din metal, împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), inele din
metal, inele metalice, jardiniere metalice pentru
ferestre, lamele, lamele de etanșare, lamele
de placare din metal, laminate din folie de
aluminiu cașerată pe hârtie, întinzătoare de
cabluri metalice pentru ambarcațiuni, materiale
de sudură, limitatoare (praguri) (portabile) pentru
limitarea vitezei de circulație (metal), limitatoare
de viteză (fixe) (metal -), mantale din metal
pentru șeminee, manșoane (articole de fierărie),
materiale blindate din metal, mânere metalice,
matrițe (mulaj), monturi metalice, nicovale, olane
metalice pentru coșuri de fum, opritoare din
metal, opritoare metalice, paravane metalice
pentru cuptoare, piulițe, buloane și brățări
metalice, pene pentru roți confecționate în
principal din metal, pereți din metal pentru
proiecții, piese forjate din oțel, pinteni, pitoane
din metal, plăci de ancorare din metal, plăci
de calare din metal, plase de sârmă împotriva
ebulmentului, plase și țesături din sârmă,
plasă de sârmă, platbande autoadezive pentru
marcarea de modele pe ferestre, platoșe
(cuirase), racorduri de ungere, racorduri metalice
de expansiune, racorduri olandeze din metal
(altele decât vehicule), rame de metal pentru
plăcuțe de înmatriculare, rame metalice pentru
rafturi (altele decât mobilierul), rampe din metal

pentru parcarea vehiculelor, rampe metalice,
robinete de trecere (cruci de îmbinare cu
robinet) metalice, robinete din metal pentru
dozatoare de bere, robinete metalice pentru
butoaie de bere, scripeți (produse de fierărie),
roți de transmisie, arcuri și supape din metal
(cu excepția componentelor de mașini), scripeți
metalici (cu excepția celor pentru mașini), sigilii
de plumb, șaibe (produse de fierărie), șarniere
metalice, sonerii, steaguri metalice, stâlpi
metalici de delimitare, structuri de susținere din
metal pentru bannere, stâlpi din metal pentru
accesarea cablurilor, stâlpi din metal pentru
conducerea cablurilor, stâlpi din metal pentru
distribuția cablurilor, supape metalice cu clapetă,
suporturi de montanți din metal, șine din metal
pentru sertare, șine metalice pentru fotografii,
ștergătoare din metal pentru picioare, suporturi
din metal pentru șine, suporturi metalice de
conducte, suporturi metalice pentru plante,
suporturi metalice pentru motoare, suporturi
metalice pentru rafturi, suporturi pentru copaci
(arbori) (metalice), suporturi în consolă din metal,
șuruburi cu cap inelar, tambure metalice cu
furtun retractabil cu arc, tampoane metalice, tije
de măcinare din oțel, tăvi metalice, șuruburi
metalice pentru gheață, țesături metalice, țevi de
scurgere din metal, țăruși din metal pentru plante
sau copaci, țăruși metalici pentru corturi, țăruși
metalici pentru grădină, tuburi metalice (produse
de fierărie), uși batante din metal pentru câini/
pisici, uși batante din metal pentru pisici, vitrine
metalice pentru magazine, ținte (dibluri) din
metal, articole de ambalat, de învelit și de
balotat, din metal, ambalaj (recipiente metalice
de -), ambalaje din tablă cositorită, bene metalice
pentru reziduuri, bidoane (recipiente) metalice
pentru lapte, buncăre metalice (nemecanice),
butelii confecționate din metal pentru gaz sub
presiune, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz,
butelii metalice pentru gaz comprimat, butelii
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
metalice pentru gaz sau lichide sub presiune,
vândute goale, butoaie confecționate din metal,
butoaie de metal pentru stocarea apei de
ploaie, butoaie din metal, cadre din metal
pentru cutii, canistre de benzină din metal,
canistre de combustibil din metal, canistre din
metal, capace filetate din metal, capace metalice
de conserve, capace metalice de îmbuteliere,
carcase din metal, casete metalice, căptușeli
ajustate pentru coșuri metalice, cepuri metalice,
conectoare metalice, cilindri din metal pentru
gaze comprimate, conserve metalice, containere
de depozitare din metal, containere de siguranță
din metal, containere de transport din metal,
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containere metalice pentru deșeuri, containere
metalice plutitoare, copăi din metal, coșuri
din metal, coșuri metalice, cutii din metal,
cuști din metal, cutii metalice, cuve metalice,
distribuitoare din metal, dispozitive metalice
de închidere, gabioane metalice, lăzi metalice,
jgheaburi metalice de alimentare, lăzi din metal
pentru sticle, oțel pentru cutii de conserve, palete
de metal, paleți metalici pentru încărcare și
descărcare, închideri cu capac confecționate din
metal, închideri cu capac din metal, închizători
de metal pentru genți, pâlnii colectoare din
metal pentru ape pluviale, rafturi metalice paleți,
recipiente de reciclare din metal, recipiente
metalice pentru acizi, recipiente metalice pentru
furaje, recipiente metalice pentru gaze lichefiate,
rezervoare (cisterne) de apă din metal de
uz gospodăresc, rezervoare (cisterne) de apă
din metal, rezervoare de metal, rezervoare
de metal (structuri), lăzi metalice pentru scule
(goale), seifuri metalice rezistente la foc, silozuri
metalice, staniol, tubulaturi metalice, acoperiri
din aluminiu pentru fațade, acoperiri din metal
pentru fațade, acoperiri metalice, acoperiri
metalice pentru tavane, acoperiș metalic care
încorporează baterii solare, acoperișuri de metal,
care includ celule fotovoltaice, acoperișuri de
metal, care includ celule solare, acoperișuri
metalice, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze
din metal, arcade confecționate din materiale
metalice, arcade din materiale metalice, arcade
din metal, armături de oțel pentru construirea
planșeelor de beton, armături metalice, armături
metalice pentru construcții, armături metalice
pentru beton, articole din metal destinate placării
pereților interiori, articole din metal pentru
placare, articole din metal pentru placarea
fațadelor, articole din metal pentru placarea
pereților, articole din metal pentru placarea
pereților interiori, articole din metal pentru
placarea tavanelor, articole metalice folosite
în construcții, baghete decorative din metal,
balustrade din metal, balustrade din metal
pentru clădiri, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru poduri, bandă hidroizolatoare din aluminiu
pentru îmbinări ale acoperișurilor, bare de
armare din metal, bandă hidroizolatoare din
plumb pentru îmbinări ale acoperișurilor, bare
de armare din metal pentru zidării, borduri
de alei, confecționate din materiale metalice,
cadre de oțel pentru construcții, cadre metalice,
cadre spațiale metalice, canale de aer din metal
pentru clădiri, cămine de vizitare confecționate
din metal, cămine de vizitare din metal, canale

de aerisire din metal, canale de scurgere din
metal, canalizări stradale din metal, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
capace metalice pentru guri de vizitare, capace
pentru guri de vizitare confecționate din metal,
capace metalice pentru guri de aerisire, colțare
metalice cu plasă, coame metalice de acoperiș,
cofraje metalice pentru beton, carosabile din
metal, căptușeli metalice (construcții), căptușeli
metalice pentru pereți, căptușeli refractare
pentru cuptoare, din metal, căptușiri din metal,
cărămizi pentru construcții (metal -), cărămizi
refractare din metal, cărămizi semirefractare din
metal, componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice pentru acoperiș,
componente metalice prefabricate pentru
construcții, conducte metalice pentru instalații
de aer condiționat, conducte metalice pentru
instalații de climatizare, conducte metalice
pentru încălzire, console (din metal), construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli
(de metal), construcții cu structuri metalice,
corniere de acoperiș, cornișe metalice, corniere
metalice pentru rigips (materiale de construcții),
ornamente de cornișe metalice, coșuri de fum din
oțel, dale de perete, metalice, dale de acoperire
din metal, dale metalice, dale metalice de tavan,
dispozitive metalice de ancorat, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,
dolii metalice pentru acoperișuri, dolii din metal
pentru construcții, extrudări metalice, fațade din
metal, ferme de acoperiș din metal, flanșe de
ancorare din metal, foi de oțel pentru construcții,
fontă pentru utilizare în construcții, foi metalice
pentru acoperișuri, forme metalice de turnare,
forme metalice de turnare pentru beton, frize
(elemente metalice pentru construcții), garduri
din zale metalice, garduri și panouri metalice,
garnituri din metal pentru rigole, grilaj din
metal, grilaje din metal pentru pavaje, grilaje
din metal pentru drumuri, grilaje din metal
pentru tavane false, grilaje metalice, grinzi cu
zăbrele, grinzi de construcții (metalice), grinzi de
fier sau oțel, grătare metalice (bare pentru -),
grinzi metalice, grinzi subțiri din metal, instalații
pentru pereți cortină din metal, instalații pentru
plafon (metalice-), îmbrăcăminte murală din
metal pentru clădiri, îmbrăcăminte murală din
metal pentru construirea pereților, îmbrăcăminte
pentru construcții metalice, îmbrăcăminte rutieră
metalică, jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din aluminiu, jgheaburi din metal
pentru acoperișuri, jgheaburi din metal pentru
colectarea apei reziduale, jgheaburi din metal
pentru evacuarea apei de ploaie, jgheaburi din
metal pentru evacuarea apei reziduale, jgheaburi
metalice, lambriuri din metal, învelitori din metal
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pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, materiale de construcție din oțel,
manșoane de ancorare din metal, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de întărire din metal pentru
construcții, materiale metalice de construcție
pentru șosele, materiale metalice de pavaj,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
mână curentă din metal pentru scări, materiale
pentru căile ferate, matrițe de turnare sub
presiune din metal, matrițe din metal pentru
turnarea produselor din ciment, membrane
metalice pentru acoperișuri, metale de placare,
mulaje din metal pentru construcții, mulaje
metalice, muluri din metal pentru construcții,
obloane metalice pentru arhitectură, palplanșe
metalice, panouri acustice din metal pentru
pereți, panouri acustice, din metal, panouri de
acoperire din metal pentru construirea pereților,
panouri de metal, panouri din metal, panouri
din metal pentru tavane, panouri exterioare
din metal, panouri frontale metalice, panouri
metalice, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, parapete din metal, paravane
metalice (altele decât mobilierul), paravane
metalice (pereți despărțitori), paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje metalice, pavaje confecționate
din metal, pereți de compartimentare din
metal, pereți despărțitori din metal, pereți din
metal pentru cabine, pereți metalici blindați,
pereți mobili confecționați din metal, piese de
conectare din metal pentru jgheaburi, piese
metalice ștanțate, piese turnate din metal pentru
construcții, piloni din metal, placaje metalice
pentru pereți, placare cu aluminiu, placarea
cu metal a pereților clădirilor, placări cu metal
pentru protecție împotriva intemperiilor, placări
(metalice) pentru construcții, plăci de acoperire
din metal, plăci de ancorare, plăci din metal, plăci
metalice, plafoane metalice, planșee metalice,
plinte de metal, plase din metale comune,
plăci metalice de construcție, plăci metalice
de drenaj, plinte din metal, plinte metalice,
podele metalice, porticuri din metal, profile
(profiluri) metalice, profile de protecție din metal
pentru pereți, profile din aluminiu utilizate pentru
sisteme de informație sau de afișaj, profile
metalice, profile metalice (semifabricate), profile
metalice decorative, profiluri metalice, profiluri
metalice cu izolare termică, protecții din metal
pentru ferestre, rame metalice pentru construcții,
schelete din metal pentru camere, schelete
din metal pentru tavane, reazeme pentru
poduri (materiale de construcții) metalice, rigole

metalice de scurgere, rigole metalice stradale,
rozete (decorațiuni de tavan) din metal, scânduri
din metal pentru podea, scări confecționate din
metal, scări de metal, scări din metal, secțiuni de
pardoseală confecționate din metal, șarpante de
acoperiș din metal, șarpante metalice, șarpante
metalice pentru construcții, segmente metalice
fasonate, socluri din metal, șine confecționate
din metal, șine de ancorare din metal, șine de
ghidare din metal, șine de oțel, șine glisante
din metal, șipci metalice, spaliere metalice,
structuri de schelete din metal, structuri de
pereți prefabricate din metal cu izolație din vată
minerală, structuri din metal pentru acoperișuri,
structuri din oțel, structuri metalice, stâlpi de
delimitare din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), stâlpi metalici pentru limitare,
structuri metalice pentru închiderea balconului,
structuri modulare metalice, structuri pentru
cadre metalice, structuri reticulare metalice,
structuri modulare mobile pentru construcții
(metal), suporturi din aluminiu pentru panouri,
suporturi din metal pentru sticlă, suporturi din
metal pentru stâlpi de susținere, suporturi
din metal pentru zidării, suporturi metalice de
parapete, suporturi metalice pentru plafoane,
suporturi din metal pentru jgheaburi, tablă
metalică pentru acoperiș, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, table metalice pentru acoperișuri, tavane
cu panouri (metalice), tavane suspendate cu
cadre metalice, tavane suspendate metalice,
terminale de coșuri de fum (metalice), tije
de armătură din metal, țigle metalice, unități
de construcții modulare transportabile din
metal, unități modulare pentru construcții (metal
-), ventilatoare metalice pentru acoperișuri,
versante metalice pentru acoperiș, alamă, aliaj
de aluminiu ranforsat cu bauxită, aliaj de titan,
aliaj de uraniu, aliaje argint-nichel, aliaje cu
agenți aditivi pentru producția fierului, aliaje de
aluminiu, aliaje de crom, aliaje de fier, aliaje
de fier-carbon, aliaje de magneziu, aliaje de
metal cu calciu și aluminiu, aliaje de metale
obișnuite, aliaje de plumb, aliaje din alamă,
aliaje de staniu placate cu argint, aliaje din
aluminiu, aliaje din magneziu, aliaje din nichel,
aliaje din oțel brut sau semifabricat, aliaje
metalice, aliaje plumb-cositor, aliaje utilizate
pentru turnare, aluminiu, bandă de cupru, bandă
de oțel, bandă metalică, bare cilindrice metalice,
bare confecționate din titan, bare de cositor,
bare de cositor sub formă de spirală, bare de
metal pentru prelucrare ulterioară, bare de oțel
laminate la cald, bare de oțel tras la rece, bare
din oțel finisate la rece, bară din oțel, bare din
oțel tubular, bare filetate din metal, bare metalice,
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bare metalice exfoliate, bare metalice trase
și șlefuite, benzi de aluminiu, benzi metalice
subțiri, bile de oțel, blindaje, blindaje din metal,
brame, bronz, cadmiu, butuci de metal, crom,
deșeuri din oțel aliat, discuri de aluminiu, discuri
din metal, ferocrom, feromolibden, ferosiliciu,
ferotitan, ferotungsten, fibre de oțel, fier, fier
galvanizat, fier spongios, fier sub formă de benzi,
fier sub formă de granule, foi de aluminiu, foi
de blindare din metal, foi de metal inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, foi de oțel
pentru caroserii de automobile, foi din oțel
galvanizat, folii de metal, fontă brută, fontă brută
sau semifabricată, galenă (minereu), germaniu,
hafniu (celțiu), gluciniu (beriliu), indiu, limonit
(mineral), lingouri de cupru, lingouri de fier pur,
lingouri de magneziu, lingouri de metal obișnuit,
lingouri de nichel, lingouri de plumb, lingouri
de staniu (cositor), lingouri de zinc, lingouri din
aliaj de aluminiu, lingouri din aliaj de plumb,
lingouri din aliaj de titan, lingouri din aliaj de
zinc, lingouri din aliaj de staniu (cositor), lingouri
din aliaj pe bază de cupru, lingouri din aliaje de
magneziu, lingouri din aliaje de nichel, lingouri
din aluminiu, magneziu, mangan, metal de bază
în stare brută, metale, metale anodice, metale
comune, metale comune forjate, metale comune
și aliajele acestora inclusiv oțel inoxidabil, metale
comune și aliajele lor, metale comune, brute sau
semiprelucrate, pentru prelucrarea ulterioară,
metale feroase, metale grele, metale laminate,
metale neferoase, metale neferoase și aliajele
lor, metale obișnuite (aliaje din -), metale
neprețioase obișnuite, metale obișnuite brute
sau semifabricate, metale piroforice, metale
sinterizate, metale sub formă de foițe sau pudră
pentru imprimante în 3d, metale sub formă de
folie pentru imprimante 3d, metale sub formă
de pulbere pentru imprimante 3d, metale sub
formă de pulberi, metaloceramice (materiale
-) (cermeți), minereuri, minereuri de cobalt,
minereuri de cupru, minereuri de fier, minereuri
de mangan, minereuri de metal tratate, minereuri
de molibden, minereuri de nichel, minereuri
de plumb, minereuri de staniu, minereuri de
wolfram, minereuri de zinc, minereuri metalifere,
molibden, montanți din metal, nichel, niobiu, nișe
(metal), oțel, oțel (aliaje de -), oțel (benzi de
-), oțel brut, oțel (piese turnate din -), oțel brut
sau semifabricat, oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil sub
formă de foi, oțel placat, oțel profilat, oțel sub
formă de bară, oțel sub formă de benzi, oțel
sub formă de bobine, oțel sub formă de cilindru,
oțel sub formă de foi, oțel sub formă de folii,
oțel sub formă de plăci, oțel sub formă de rulou,
oțel sub formă de tije, oțel tras la rece, oțeluri

laminate, oțeluri relaminate, oțeluri sub formă
de tambure, panouri de cupru pentru fabricarea
plăcilor cu circuite electrice, piese de metal brute
pentru confecționarea cartușelor, piese de metal
brute pentru confecționarea țevilor de arme,
piese din metal brut, piese din metale forjat,
piese turnate din fontă (semifabricate), piese
turnate din oțel sub formă de foi, tije, bare
și lingouri în formă de prismă, pilitură, pirite
de fier, platbande, platbande de oțel laminate
la rece, plumb brut sau semifabricat, plumb
pentru turnarea figurilor, plăci de blindare din
metal, plăci de oțel acoperite cu vinil, plăci
din aluminiu, plăci din metal inclusiv cele cu
aliaje de oțel și titan, plăci din metale comune,
plăci din oțel galvanizat, poansoane pentru
ștanțarea monedelor, praf de cupru, prefabricate
din oțel, pudră de tantal, pudre metalice utilizate
în fabricare, pudră de magneziu, pudră de
niobiu, pudră de zinc, pulbere de aluminiu,
pulbere de mangan, pulbere de tungsten, rulouri
metalice laminate la rece, secțiuni de profiluri
prin extruziune din aluminiu, secțiuni extrudate
de aluminiu, stâlpi (popi) din oțel, stâlpi metalici
(cu excepția antenelor sau pentru ambarcațiuni),
sârmă laminată, staniu, staniu și aliaje de staniu
(cositor), table, table din oțel acoperite cu vinil,
table din oțel acoperite cu zinc (galvanizate),
tablă de aluminiu, tablă metalică, bandă metalică
și bobine metalice, tablă placată cu nichel și
zinc, tantal (metal), tantalul și aliajele sale, tije
filetate din metal, tije metalice, tije metalice
acoperite cu flux, tije sau vergele de oțel, titan,
titan brut sau semiprelucrat, titan și aliaje de
titan, tole, tombac, tuburi din oțel laminat la
cald, tuburi din oțel, inclusiv cele laminate,
decapate sau șlefuite, tungsten, vanadiu, zinc,
zinc și aliaje de zinc, zirconiu, acoperiri din metal
pentru canale, adăposturi (copertine) din metal
pentru ploaie, adăposturi (din metal) pentru
stații de autobuz, adăposturi confecționate în
principal din materiale metalice, adăposturi din
metal, adăposturi mobile din metal, adăposturi
modulare din metal, afișiere metalice, balize de
amarare din metal, balustrade metalice, bare din
metal, bariere din metal, borne metalice, barăci
confecționate din metal, bazine (construcții
metalice), cabine din metal, cabine din metal
pentru târguri, cabine metalice de baie, cabine
portabile din metal, cadre (structuri) din metal
destinate horticulturii, cadre (structuri) metalice,
cadre metalice (construcții), cadre metalice
pentru sere, cadre modulare prefabricate din
oțel, cadre structurale (schelete) din metal
pentru construcții, camere sas din metal, case
metalice prefabricate, capace pentru guri de
acces din materiale metalice, case prefabricate
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(ansambluri) din metal, case transportabile
din metal, cheiuri din metal, prefabricate,
chioșcuri (structuri din metal), chioșcuri din metal
(structuri), clădiri modulare transportabile din
metal, clădiri prefabricate făcute în principal
din metal, coloane arhitecturale metalice
prefabricate, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, construcții
din oțel, construcții metalice, construcții metalice
deplasabile, construcții metalice prefabricate,
construcții metalice transportabile, construcții
(portabile) din metal pentru toalete, construcții
mobile confecționate în principal din metal,
construcții mobile din metal, construcții mobile
metalice, construcții transportabile din metal,
copertine (structuri metalice), copertine din
metal care conțin șipci fixe sau mobile, cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
construcții, cuști de păsări din metal, cutii
metalice de nisip, cutii de valori și seifuri,
din metal, cutii metalice de valori și seifuri,
cuşti metalice prefabricate pentru animale,
debarcadere metalice mobile, depozite din
metal, diguri metalice portabile, docuri plutitoare
din metal pentru porturi de ambarcațiuni,
foișoare metalice, garaje prefabricate din metal,
garduri de metal, garduri de sârmă, garduri
din sârmă, garduri metalice, garduri realizate
din metale comune, giruete, geamanduri de
canal (de acostare) din metal, gradene metalice,
grajduri metalice, grinzi longitudinale, grătare din
metal, grătare metalice, hale metalice pentru
depozitare, indicatoare și panouri de informare și
publicitare, din metal, instalații bancare blindate
din metal, legături de gard din metal, linii electrice
(stâlpi de metal pentru -), locuințe mobile (metal),
lăzi (structuri metalice), magazii (construcții)
metalice, încăperi securizate (seifuri) din metal,
marchizolete din metal, materiale de îngrădire
din metal, module de birouri transportabile din
metal, module metalice transportabile, montanți
metalici, monumente din metale comune,
monumente din metale neprețioase, monumente
metalice, oțel (stâlpi din -), palisade din metal,
panouri de pereți despărțitori din metal, panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât mobilierul), pâlnii metalice (altele decât
piese pentru mașini), panouri metalice pentru
garduri, parapete metalice, parapeți metalici de
siguranță pentru drumuri, pari de gard metalici,
pasarele metalice, pereți cortină din metal, pereți
metalici, piscine (construcții metalice), platforme
din metal, poduri (structuri metalice), poduri
metalice prefabricate, poduri provizorii din metal,
porți metalice pentru deversoare, răsadnițe din
metal, rampe metalice de încărcare (structuri),
rampe metalice (structuri), rafturi metalice pentru

consignație (structuri metalice), scări și schele
metalice, rigole din metal, sere din metal care
sunt structuri fixe de construcții, sere din metal
prefabricate, sere metalice, sere transportabile
din metal, silozuri de depozitare din oțel, șine
din metal pentru ferestre, sisteme de închidere
de siguranță din metal, sisteme modulare de
șemineu din oțel, stâlpi centrali din metal pentru
scări, stâlpi de balustradă metalici, stâlpi de
gard metalici cu inserție, stâlpi de metal pentru
linii de alimentare, stâlpi de metal pentru linii
electrice, șoproane pentru biciclete (structuri)
din metal, standuri de vânzare confecționate în
principal din metal, structuri de construcții mobile
din metal, structuri de construcții, din metal,
structuri metalice pentru construcții, structuri
metalice pentru garderobe, structuri metalice
pentru susținerea tuburilor, stâlpi (piloane) cu
mai multe picioare de fixare din metal, stâlpi
t metalici pentru garduri, stâlpi telegrafici din
metal, structuri metalice pentru podium, structuri
metalice transportabile, structuri transportabile
din metal, tije metalice de închidere pentru
gard, trambuline de metal, trepte de scări din
metal, trepte metalice mobile pentru îmbarcarea
călătorilor, tribune mobile din metal pentru
spectatori, tunele din metal, turnuri (structuri
metalice), unități de adăpost din metal, uși
metalice, vanguri de metal (părți de scări),
verande metalice (structuri), voliere metalice
(construcții).
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție.
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.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, închiriere de standuri

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



profesioniști și clienți, servicii de reprezentanță
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, dezinsecție și deratizare a
dăunătorilor, alții decât cei din agricultură,
acvacultură și 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.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, parcare
și depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare.

───────

(210) M 2022 06478
(151) 16/09/2022
(732) DAN CATALIN VASTAGU, STR.

ANTON PANN NR. 4, AP. 7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300102, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CulTube
(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 control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────
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de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcție, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, cu excepţia transportului acestora,
din clasele 06, 17, 19, 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 mijloaceelectronice, de exemplu
prin  intermediul  site-urilor  web  sau  al 
emisiunilor de tip teleshopping, administrare a
afacerilor  pentru  puncte  de  vânzare  cu 
amănuntul,  administrare a  afacerilor  pentru 
puncte de vânzare cu  ridicata, administrare a 
afacerilor  pentru agenții  și  brokeri  de 
asigurări,  pe  bază  de  externalizare,
administrare  a  afacerilor pentru  puncte  de 
vânzare  cu  ridicata  și  cu amănuntul, 
administrare de afaceri, administrarede afaceri 
pentru  furnizorii  de  servicii independenți, 
administrare de birouri de afaceri pentru terți, 
administrare  de  concursuri  în scopuri 
publicitare, administrare interimară deafaceri, 
administrarea  afacerilor  comerciale cu  capital 
străin,  administrarea  afacerilor pentru  o 
societate  comercială  și  pentru  o societate  de 
servicii,  administrarea  magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență în afaceri,
conducerea afacerilor (asistență în -),
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
managementul proiectelor de afaceri,
managementul relației cu clienții, organizarea
afacerilor, planificare strategică de afaceri,
planificarea afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor privind dezvoltarea întreprinderilor,
servicii de administrare de stocuri, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de gestionare a lanțului
de aprovizionare, servicii de intermediere
comercială, servicii de intermediere comercială
în legătură cu relaționarea dintre diferiți



CANTEMIR, SPLAIUL UNIRII NR.
176, ET. 2, CAMERA 89, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Grupul Educațional Cantemir

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.07; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
179C), albastru (Pantone 280C), alb,
bej, albastru deschis, auriu

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 06480
(151) 16/09/2022
(732) MINET SA, STR. DEPOZITELOR

NR. 12, JUD. VÂLCEA, RAMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

WETEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile (produse), produse textile
și înlocuitori, produse textile de uz casnic,
materiale nețesute, materiale textile nețesute
sub formă de suluri utilizate în fabricare,
materiale textile nețesute confecționate în
principal din hârtie, materiale textile nețesute
tratate la cald, articole textile de menaj
confecționate din materiale nețesute, șervețele
de toaletă (din materiale textile), șervetele
de toaletă pentru față (din materiale textile),
șervețele pentru față din materiale textile,
șervețele demachiante (textile) altele decât cele
impregnate cu cosmetice, șervețele (textile)
demachiante altele decât cele impregnate
cu cosmetice, șervețele demachiante (textile),
altele decât cele impregnate cu preparate de
toaletă.

───────

(210) M 2022 06481
(151) 16/09/2022
(732) BALANCE PHARMA SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR.10A,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bodybalance BluSEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
preparate și articole sanitare.
35. Publicitate.

───────
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(210) M 2022 06479
(151) 16/09/2022
(732) SC GRUPUL EDUCATIONAL

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



(210) M 2022 06491
(151) 16/09/2022
(732) TOP GLASS S.R.L.,

STR.COSTACHE NEGRUZZI,
NR.2, BL.PB22, AP.15, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D10, AP.3, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

TOP GLASS

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

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

37. Instalare de ferestre, înlocuirea ferestrelor,
renovarea ferestrelor, întreținere de ferestre,
termoizolare de ferestre, reparații de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, instalare
de uși și ferestre, vopsire de rame pentru
ferestre, instalare de garnituri pentru ferestre,
reparare și izolare îmbinărilor ferestrelor,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor, instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, montare de
geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși și în
sere, montare de sticlă izolantă în florării (sere),
la ferestre, la uși și în sere, instalare de uși,
instalare de accesorii de uși, reparare de tocuri
pentru uși și ferestre, instalare de dispozitive
pentru deschiderea și închiderea ușilor, servicii
de întreținere și reparații privind dispozitivele de
uși automate, servicii de întreținere și reparații cu
privire la închizătoare de uși.

───────

(210) M 2022 06494
(151) 16/09/2022
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, BD.

TIMISOARA, NR. 26, PRO-06
SI PRO-FD04, CLADIREA
PLAZA ROMANIA OFFICES,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

noua redefining beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, consiliere în
materie de sănătate, servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, îngrijirea sănătăţii, depistare
medicală (screening), furnizare de asistență
medicală, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────
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(210) M 2022 06495
(151) 16/09/2022
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, BD.

TIMISOARA, NR. 26, PRO-06
SI PRO-FD04, CLADIREA
PLAZA ROMANIA OFFICES,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Couture renew aesthetic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.19

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, consiliere în
materie de sănătate, servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, îngrijirea sănătăţii, depistare
medicală (screening), furnizare de asistență
medicală, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────

(210) M 2022 06497
(151) 16/09/2022
(732) OYNUR-CERCHEZ MUSLEDIN,

STR. INT. RECONSTRUCTIEI,
NR. 8, BL. 28BIS, SC.3, ET.10,
AP.129, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ANA DANCE DANS
BALET GIMNASTICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.04.06; 26.11.01;
02.03.08; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii oferite de şcoli de dans (instruire),
servicii oferite de studiouri de dans, servicii
oferite de cluburile de dans, furnizare de cursuri
de dans, cursuri de dans pentru copii, cursuri
de dans pentru adulți, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de instruire în domeniul dansului,
prezentare de spectacole de dans în direct,
divertisment de tipul reprezentațiilor de dans,
divertisment sub formă de spectacole de dans în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți.

───────
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(210) M 2022 06505
(151) 17/09/2022
(732) L'AMPHITHEATRO ART CLUB

SRL, BLD. UNIRII 55, BL E4A ,ET4,
AP8, SECTOR 3, BUCURESTI,
030826, ROMANIA

(540)

L'Amphitheatro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activitati culturale si educative.

───────

(210) M 2022 06508
(151) 17/09/2022
(732) TBM OIL INTERNATIONAL SRL,

CALEA CRAIOVEI 121, BL 22, SC
D, ET 2, AP. 11, JUDET ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Firebird Project
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, educație, divertisment și sport,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), cabarete
și discoteci, centre de divertisment, cluburi
de fani, cluburi de noapte, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de

natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, 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 sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, educație și instruire, proiecții
de filme cinematografice furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de centre de recreere,
furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment online sub formă de campionate
sportive fantastice, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de divertisment online sub formă de turnee de
jocuri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de divertisment prin
telefon, furnizare de divertisment video printr-un
site internet, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu
plată, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare de
informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare
de informații 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
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divertisment, furnizare de informații în materie de
recreere, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe televizate de știri, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de săli de dans, furnizare
de spații pentru dans, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la videouri, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la filme, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații referitoare la recreere, furnizare de
informații în materie de divertisment, informații în
materie de recreere, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
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, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, 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 congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, 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
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 în
scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
dans, organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
în peșteri în scopuri educative, organizare de
webinare, organizare și coordonare de baluri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și 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 concursuri de frumusețe,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
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de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificare și coordonare de petreceri
(divertisment), planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări de
recitaluri, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe radiofonice
și de televiziune, 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, punerea la dispoziție
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) 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, servicii ale agențiilor
de divertisment, servicii ale centrelor de
divertisment, servicii ale cinematografelor,
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de animatori, servicii de cabaret, 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, servicii de conversații
telefonice pentru divertisment, servicii de
convorbiri telefonice în scop de divertisment,
servicii de dansuri exotice, servicii de disk jockey,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, 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 pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment radiofonic și
televizat, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
filme cinematografice, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, 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
referitoare la recreere, servicii de informații
prin telefon referitoare la divertisment, servicii
de informații și consultanță cu privire la
divertisment, servicii de maestru de ceremonii,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
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și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de organizare și coordonare de
concursuri de frumusețe, servicii de planificare
de petreceri, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii de
recepție (divertisment), servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, 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
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
în domeniul producției de spectacole, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii oferite
de sălile de dans, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, servicii sportive și de fitness,
servicii recreative pentru persoanele în vârstă,
organizare de spectacole de dans, organizare
de spectacole de focuri de artificii, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de televiziune prin satelit, servicii
oferite de studiouri de dans, organizarea de
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2022 06518
(151) 19/09/2022
(732) STAL UNIVERS DENTAL S.R.L.,

STR. TITU MAIORESCU, NR. 5,
JUDET IASI, IAȘI, 700461, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#3a9191), roz (HEX#ed919e), alb
(HEX#ffffff)

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice.
───────
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by Dr. Oana Talmaciu



PETROCHIMISTILOR, NR. 13,
BL. B8, SC. J, ET. 1, AP. 2, JUDET
ARGES, PITEȘTI, 110159, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

URBADESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.10;
26.11.13; 07.01.08; 26.04.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX#231f1f),
gri (HEX#656366), albastru
(HEX#0094da), verde (HEX#a5ce39),
portocaliu (HEX#f8831e), galben
(HEX#ffcd00), negru(HEX#ffffff), gri
(HEX#545152)

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

42. Servicii de arhitectură, servicii de proiectare.
───────

(210) M 2022 06521
(151) 19/09/2022
(732) LAV ELECTRIC SRL, STR.

VALEA BOBULUI, NR. 20, CĂMIN
NEFAMILIȘTI, FERMA 7, JUDET
PRAHOVA, URLAȚI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

LAV ELECTRIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.05

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
39. Închirieri de biciclete, închiriere de biciclete
electrice, furnizare de informații despre servicii
de închiriere de biciclete, închirieri de vehicule
motorizate, închirieri de vehicule terestre.

───────
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(210) M 2022 06520
(151) 19/09/2022
(732) URBADESIGN S.R.L., BLVD.



(210) M 2022 06524
(151) 19/09/2022
(732) ACĂSUCĂ 1 SLOT S.R.L., STR.

SERELOR NR. 3, AP. 29, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430233, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ACĂSUCĂ bar & casino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1032),
negru (RAL 9017)

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

41. Activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de
jocuri, administrare (organizare) de spectacole
de jocuri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de cluburi de
fani (divertisment), cabaret, servicii oferite de
cabarete și discoteci (divertisment), furnizare
de divertisment online sub formă de turnee de
jocuri, furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de instalații
recreative, furnizare de săli pentru aparate de
jocuri tip slot-machine, furnizare de structuri

pentru jocuri de masă, furnizare de spații în
aer liber pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru jucat shogi, furnizare de spații
pentru jucat go, furnizare de spații pentru jocuri
de paintball, furnizarea de săli pentru pachinko,
furnizarea de instrucțiuni pentru jocul go, servicii
de jocuri de noroc, organizare și coordonare de
loterii, punerea la dispoziție de saloane pentru
mahjong, punerea la dispoziție de saloane
pentru jocuri japoneze de go sau de shogi,
punerea la dispoziție de jocuri, săli de jocuri,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de club de cabaret, servicii de cabaret,
servicii de divertisment cu aparate de jocuri de
noroc.

───────

(210) M 2022 06525
(151) 19/09/2022
(732) CLINICA ADRIANA DUTA,

STR. MASINA DE PAINE NR.
47, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

44. Servicii medicale.
───────

CLINICA 
ADRIANADUTA 

- UN PANSAMENT
PENTRU SANATATE
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(210) M 2022 06541
(151) 19/09/2022
(732) ALEXANDRA BECALI

IMOBILIARE SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR.1-3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AB IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.04.05

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

37. Construcţii de clădiri rezidentiale si
comerciale, constructii civile si industriale,
consultanta privind constructia de cladiri
rezidentiale, repararea de constructii
rezidentiale, servicii de instalare.

───────

(210) M 2022 06542
(151) 19/09/2022
(732) RETRODENT X RAY SRL, STR.

CVARTALUL FLORILOR NR.1,
BL.3, SC.B, AP.2, JUDETUL
BRASOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

RETRODENT X RAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale specifice oferite de clinici
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.

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



(210) M 2022 06551
(151) 20/09/2022
(732) ALEXANDRU PRIPISI, STR.

(540)

Fudi

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.01; 26.11.01; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
08.07.10

(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, roşu, bej

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

29. Alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din came, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de came,
aperitive congelate constând în principal din
came de pui, aripioare de pui, babicuri, bacon,
băuturi pe bază de iaurt, băuturi facute din iaurt,
bucăți de came de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bucăți de came
refrigerate, bucăți de curcan, bulete de cartofi,
burgeri din legume, cârnați, carne, came de
pasăre, came de porc, carne de curcan, came
de mânzat, came de pui proaspătă, came de
rață, came de rață gătită, came de pui congelată,
came de vită, came de vită preparată, came
feliată, came prăjită, came prăjită de pui, came
preparată, came și produse din came, came
tocată, cartofi pai, cartofi feliați congelați, cartofi
pai congelați, chiftele de hamburger negătite,
chiftele de pui, chiftele din came de pui, chiftele

din came de vită, cotlete de porc, feluri de
mâncare preparate din came, falafel, file de porc,
file din piept de pui, frigărui de miel, friptură
de carne de porc, friptură de curcan, friptură
de pasăre, friptură de vită, fructe, ciuperci,
legume, nud și leguminoase prelucrate, gustări
pe bază de carne, hamburgeri, hamburgeri
de carne, hamburgeri de curcan, hamburgeri
de vită, hamburgeri din came de pui, kefir
(băutură din lapte), legume preparate la grătar,
legume congelate, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape îh totalitate came de pui,
mâncăruri gătite care conțin în prindpal came de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
came de pui, mâncăruri preparate care constau
în prindpal din kebab, mâncăruri preparate care
conțin în principal came de curcan, mâncăruri
preparate constând în principal din came,
mâncăruri preparate pe bază de came, murături
mixte, pastramă, piure de cartofi, produse din
came sub formă de hamburgeri, produse din
came preparate.

───────

35. Asistență în afaceri, management și servidi
administrative, servidi de publicitate, marketing
și promovare pentru produsele din dasa 29,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de came, servidi de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servidi de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, furnizare de informații
despre produse din dasa 29 prin internet
strângerea la un loc în avantajul terților a
produselor diverse din producție proprie și a
unor terti, (exceptând transportul lor),pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servidi pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenta sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul siteurilor web, servidi de vânzare cu
amănuntul și/sau cu ridicata prin magazine fizice
sau online a produselor din dasa 29.

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023

GOVORA, NR. 15A, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA



(210) M 2022 06553
(151) 20/09/2022
(732) TOP WASH SERVICES SRL, SPL.

UNIRII, NR. 96, TRONSON 1,
BIROUL 1, PARTER, LOTUL, NR.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 40038,
ROMANIA

(540)

WASHESCU

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.04; 13.03.23;
26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 294, PMS 2738, PMS 281),
portocaliu (Pantone PMS 151), gri
(Pantone Cool Gray 11, Cool Gray 6,
Cool Gray 2), negru (Pantone RAL
9005), alb

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2022 06559
(151) 20/09/2022
(732) STUDIO PLUS RESIDENCE

SRL, STR. BUCIUMAŞILOR
NR.4-6, SC.1 PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STUDIO PLUS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.06; 07.01.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, alb, albastru
inchis

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

19. Constructii nemetalice, construcții
nemetalice transportabile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vanzare online si offline, promovare,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, de
exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea de
concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare.
36. Afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii de agenţie imobiliară, evaluări imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii.

───────
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(540)

BARZA

(531) Clasificare Viena:
03.07.07; 03.07.20; 05.01.16; 05.01.19;
06.01.02

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(540)

La Vie SELECTED WINES

(531) Clasificare Viena:
26.04.16; 26.04.18; 25.07.01; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.10; 27.05.11

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 06564
(151) 20/09/2022
(732) HERSONES-AGRO SRL, 

STR. SLT. ADRIAN IOANESEI, 
NR. 26A,JUD. VASLUI, VASLUI, 
ROMANIA

(210) M 2022 06565
(151) 20/09/2022
(732) HERSONES-AGRO SRL, 

STR. SLT. ADRIAN IOANESEI, 
NR. 26A,JUD. VASLUI, VASLUI, 
ROMANIA



(210) M 2022 06566
(151) 20/09/2022
(732) PROPERTY VALUATION &

MANAGEMENT S.R.L., STR. LT.
AVIATOR ȘERBAN PETRESCU,
NR. 20, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ATLAS EXPERT

(531) Clasificare Viena:
17.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea
și administrarea afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, servicii de asistenţă
în managementul afacerilor, servicii de evaluare
a afacerilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii de evaluare comparativă,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), evaluarea oportunităților
de afaceri, administrare în materie de evaluare a
afacerilor, servicii de evaluare a mărcilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, de a
evalua afacerile, de a face investigaţii privind
afacerile, de a face cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, analiza
costurilor, servicii de evaluare a costurilor,
auditul afacerilor, audit financiar, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,

organizarea afacerilor, fuziuni și achiziții, licențe
și francize, servicii de lichidare, servicii de
informații computerizate cu privire la evaluarea
oportunităților de afaceri, efectuarea de rapoarte
și studii de piață, analiza datelor studiilor de
piață, efectuarea evaluărilor de întreprinderi,
servicii de consultanță, consiliere și informare
privind toate serviciile menționate anterior, lucrări
de birou.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, și anume: evaluare
financiară, management financiar, analiză
financiară, cercetare financiară, consultanţă
financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară, evaluarea
pierderilor, evaluare de proprietăți, servicii de
administrare fiduciară, servicii de planificare
fiscală, servicii de investiții, servicii de consiliere
financiara privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de evaluare financiara,
evaluarea capitalului societății, evaluarea
activelor financiare, evaluare financiarade bunuri
mobile, evaluare financiara și gestionare de
bunuri imobiliare, afaceri imobiliare, servicii de
evaluare a proprietății intelectuale, evaluarea
daunelor în asigurări, evaluare financiară în
scopul asigurării, servicii financiare de evaluare,
soluționare și tratare a cererilor de despăgubire
în domeniul asigurărilor, servicii de evaluare
a garanțiilor financiare, servicii de evaluare a
riscului financiar, evaluare financiară și rapoarte
de credit.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



STRADA HENRI COANDA, NR.
3, BL PS9, SC B, AP 2, JUDET
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

MONOFOCUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
29.01.01; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone PMS
1935), negru (Pantone Black 2 2X)

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

16. Planuri arhitecturale(tiparite), machete
arhitecturale.
35. Publicitate, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, administraţie
comercială, administrarea afacerilor, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, publicitate online,
publicitate și reclamă, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondență,

publicitate în vederea recrutării personalului,
managementul și administrarea afacerilor,
întocmire de reclame, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, administrare de afaceri, administrarea
și managementul întreprinderilor comerciale,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
publicitate furnizate pe internet, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), servicii de prelucrare de date
(lucrări de birou), servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou).
42. Arhitectură, design arhitectural, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
design arhitectural, servicii de arhitectură de
interior, servicii de arhitectură și inginerie,
întocmire de proiecte de arhitectură, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
arhitectural pentru planificare urbană, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
cu birouri, servicii de design arhitectural în
domeniile traficului și transporturilor, servicii de
proiectare, amenajări interioare pentru clădiri,
amenajări interioare comerciale, amenajarea
interioară magazinelor, efectuarea de planuri
pentru construcții, consultanță în decorațiuni
interioare, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, consultanță în materie
de design, consultanță tehnică în materie
de proiectare, design de clădiri de birouri,
design de centre comerciale, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, design
de mobilier, design de mobilier de birou,
design de modele 3d pentru imprimantă 3d,
design de modele de simulare pe calculator,
design de modele simulate pe calculator,
design interior pentru magazine, design pentru
magazine, design pentru restaurante, design
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(210) M 2022 06573
(151) 20/09/2022
(732) ADN ARHITECTURA SRL,



pentru unități sportive, elaborare de planuri
(construcții), elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, planificare și proiectare de baze
sportive, planificare și proiectare de spații
pentru vânzare cu amănuntul, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, planificare
și proiectare de bucătării, ealizarea de planuri
(construcții), proiectare (amenajare) de baruri,
proiectare a exterioarelor clădirilor, proiectare
de bucătării, proiectare de băi, proiectare de
case, proiectare de clădiri, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, proiectare de clădiri
industriale, proiectare de clădiri pentru îngrijirea
sănătății, proiectare de construcții, proiectare de
hoteluri, proiectare de spații de birou, proiectare
(design) de birouri, proiectare (design) de
bucătării, proiectare (design) de băi, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de clădiri,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de puburi, proiectare (design) de
restaurante, proiectare (design) de turnuri
de birouri cu mai multe etaje, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, proiectare
piese de mobilier, proiectare și consultanță în
inginerie, proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
servicii de consultanță privind proiectarea
clădirilor, servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de consultanță
în materie de proiectare, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii de design
de mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de design industrial, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de design interior
și exterior, servicii de design interior pentru
comerțul cu amănuntul, servicii de design interior
pentru buticuri, servicii de design interior bazat
pe principiile feng shui, servicii de design
mobilier, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de design pentru restaurante,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare a clădirilor, servicii de proiectare
a caselor, servicii de proiectare a spațiului
pentru camere cu atmosferă controlată, servicii
de proiectare asistată de calculator, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator în domeniul arhitecturii,
servicii de proiectare de bucătării, servicii de
proiectare de băi, servicii de proiectare pentru
interioarele de clădiri, servicii de proiectare
pentru interiorul clădirilor, servicii de proiectare
piese de mobilier, servicii de proiectare privind

decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de proiectare
referitoare la băi, servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator, servicii de proiectare
tehnică asistată de calculator în domeniul
ingineriei, servicii de proiectare și desen tehnic
asistate de calculator, servicii pentru designul
de clădiri industriale, servicii pentru proiectare
(design) de puburi, servicii pentru proiectare
(design) de birouri, servicii pentru proiectare
(design) de cluburi, servicii pentru proiectare
(design) de hoteluri, servicii pentru proiectare
(design) de spitale, servicii pentru proiectare
(design) de unități de restaurație, studii de
fezabilitate în materie de proiectare.

───────

(210) M 2022 06574
(151) 20/09/2022
(732) MERLUSE ALEXANDRU

TRANS S.R.L., STR.VASILE
ALECSANDRI, NR.60, AP.10,
JUDET MARAMURES, BAIA
MARE, 430302, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)
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FLORĂRIA IOANA 
FLORI ORIUNDE 

ORICÂND



(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
24.09.05

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

31. Produse agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere brute si neprocesate.

───────

(210) M 2022 06575
(151) 20/09/2022
(732) TASTEL SRL, CALEA PLEVNEI,

NR.145B, BL 1 PARTER, AP
101-102, SECTOR 6, BUCURESTI,
060012, ROMANIA

(540)

TASTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04

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

clase:
35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate computerizată, contabilitate
informatizată, contabilitate de gestiune,
consiliere (contabilitate) fiscală, consultanță
(contabilitate) fiscală, consultanță fiscală
(contabilitate), contabilitate și audit, contabilitate
pentru terți, planificarea obligațiilor fiscale
(contabilitate), servicii de contabilitate
computerizată, evidență contabilă și
contabilitate, contabilitate, în special evidență
contabilă, consultanţă cu privire la contabilitate,
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de contabilitate și evidență contabilă,
servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, furnizare de informații în materie
de contabilitate, servicii de contabilitate
pentru fonduri de pensie, pregătirea
evaluării computerizate în vedera impozitării

───────

(210) M 2022 06577
(151) 20/09/2022
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI FN, JUDETUL
BRASOV, BOD, 507015, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EMETISAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.

───────

(210) M 2022 06579
(151) 20/09/2022
(732) ION PALADI, STR. CETATUII NR.

4, JUDETUL IASI, SAT. MOSNA,
707340, IAȘI, ROMANIA

(540)

ION PALADI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(contabilitate), servicii de contabilitate privind
conturi de creanțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate, audit, audit
computerizat, audit contabil, audit financiar,
consultanță în domeniul auditului, întocmirea
declarațiilor fiscale, întocmire de declarații
fiscale, consiliere contabilă în domeniul fiscal,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, elaborare
de declarații fiscale (conturi), consultanță
în domeniul contabilității fiscale, servicii de
depunere a declarațiilor fiscale, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
consultații în legătură cu întocmirea de declarații
fiscale, servicii de expertiză contabilă judiciară,
servicii de expertiză în afaceri, servicii de
expertiză în materie de eficiența afacerilor.

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



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

───────

(210) M 2022 06582
(151) 20/09/2022
(732) ALEPANERE SRL, STR.

RĂZOARE, NR. 162A, SC. 1,
AP. 10, JUDETUL CLUJ, SAT
FLOREȘTI, COMUNA FLOREȘTI,
CLUJ, 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)

POCO LOCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 09.07.01; 23.03.05

(591) Culori revendicate:galben, maro, verde,
portocaliu, albastru, roz, mov, 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, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
lucrări de birou.
43. Servicii oferite de pizzerie, servicii oferite de
fast-food, servicii oferite de fast-food la pachet,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de bar, servicii de

restaurant cu servire la pachet, servicii oferite
de cafenea, servicii oferite de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, furnizarea de alimente ș băuturi,
servicii de informare, consiliere, management
și consultanță referitoare la cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2022 06583
(151) 20/09/2022
(732) SC IORDALEX SRL, BD.

INDEPENDENTEI 16, BL B5, SC 3,
AP 38, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810004, BRĂILA, ROMANIA

(540)

BabyToy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte, susținătoare și suporturi
de uz medical, articole vestimentare terapeutice
pentru oameni, centuri abdominale, centuri
medicale, centuri pentru gravide, centuri pentru
hernii abdominale, centuri pentru uz ortopedic,
ciorapi de compresie, ciorapi de compresie
de uz medical sau terapeutic, ciorapi elastici
compresivi, dispozitive ortopedice, dispozitive
ortopedice de fixare, dispozitive ortopedice din
silicon, genunchiere (de susținere), ghete de uz
medical, ghete pentru exerciții pentru reabilitare
medicală, încălțăminte ortopedică, orteze, orteze
de cot de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze de gleznă de uz medical, orteze
medicale, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru picior, orteze pentru
susținerea în poziția corectă a unei părți mobile
a corpului, orteze suport pentru degetele de la
picioare, pantofi ortopedici, suporturi ortopedice,
suporturi pentru călcâi de uz ortopedic, suporturi
pentru genunchi de uz medical, suporturi pentru
gleznă de uz medical, suporturi pentru platfus,
tălpi ortopedice.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



(210) M 2022 06585
(151) 20/09/2022
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂȚII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

TOTU-I FAIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

de management colaborativ înregistrate
sau descărcabile, filme descărcabile, medii
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
partituri electronice, descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, buletine informative
descărcabile, rapoarte electronice descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, benzi desenate
descărcabile, cărți electronice descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, înregistrări video descărcabile,
înregistrări sonore descărcabile, desene
animate descărcabile, cărți poștale descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), fișiere cu imagini
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, programe de jocuri video
descărcabile, înregistrări video, descărcabile, cu
muzică, serii de cărți descărcabile pentru copii,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, șabloane descărcabile pentru
crearea de prezentări audiovizuale, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri video, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
pe calculator, publicații electronice descărcabile
referitoare la jocuri și jocuri de noroc, muzică
digitală descarcabilă de pe site-uri de internet
cu mp3-uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, transmisii
video, fișiere cu muzică descărcabile, înregistrări
de clipuri muzicale, clipuri video preînregistrate,
aplicații software descărcabile, fișiere digitale
(podcast).
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).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare si pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicatii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicatii electronice descărcabile,
publicatii care pot fi descărcate, publicatii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicatii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicatie
software pentru televizoare, descărcabilă,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicatii informatice pentru televizor,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă înregistrate sau descărcabile,
programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente, înregistrate sau
descărcabile, programe de calculator pentru
televiziune interactivă si pentru jocuri si/
sau concursuri interactive, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
publicitate, software de învătare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spatiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru organizarea si vizualizarea de imagini
digitale si fotografii, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online înregistrate sau descărcabile,
software pentru administrarea de jocuri și
jocuri de noroc online, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software)
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator pentru rețele sociale
înregistrate sau descărcabile, platforme software
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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, 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, 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
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, 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, emisiuni televizate,
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,
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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
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, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii

video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
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
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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 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,
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
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,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
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producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare

de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
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web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2022 06606
(151) 21/09/2022
(732) MAAM WITH LOVE S.R.L., STR.

INTRAREA CANALUL ARGEȘ
NR. 10, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MAAMORIES WITH LOVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte și încălțăminte.

───────

GHEORGHE ȘINCAI NR.46,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430311, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

PRODUS ÎN Maramureș

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.17.16; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1006),
verde (RAL 1016), albastru închis (RAL
5018, RAL 5005), albastru deschis
(RAL 5012), maro (RAL 8023), negru
(RAL 8022)

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

16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, articole de
piele vândute vrac, blană de animale, piei de
bovine, chingi din piele, casete din piele sau
din piele artificială, crupe (părți ale crupoanelor),
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curele de piele pentru bagaje, curelărie realizată
din piele, garnituri din piele pentru mobile,
garnituri de harnașament, foi din piele pentru
manufacturi, etichete din piele, cutii din piele,
cutii de pălării din imitație de piele, curele din
piele, piele brută sau semiprelucrată, împletituri
din piele, piei de animale, moleschin (imitație
de piele), materiale din piele, huse de mobilă,
din piele, șireturi din piele, serviete din piele,
recipiente industriale din piele pentru ambalare,
port-carduri de piele, piele sintetică, piele pentru
pantofi, piele netăbăcită și alte tipuri de piei
prelucrate sau semiprelucrate, piele pentru
mobilier, piele pentru harnașamente, valve din
piele, șnururi din piele, ținte decorative pentru
materiale din piele.
19. Statui și obiecte de artă din piatră, beton
și marmură, incluse în această clasă, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice.
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.
24. Produse textile și înlocuitori, materiale
textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, înghețate) și șerbeturi, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, respectiv: miere, propolis,
clei de albine, dulciuri pe bază de miere,
cereale procesate, amidon și produse obținute
din acestea, preparate de coacere și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluaturi împletite prăjite, aperitive (tartine),
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
bomboane cu ciocolată, bezele, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, brioșe
cu fructe, ciocolată, budinci, chifle cu gem,

cozonaci, cornuri, clătite americane, deserturi
cremă instant, decorațiuni pentru pomul de
crăciun (comestibile), creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru prăjituri, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, dulciuri
înghețate, dulciuri sub formă de spume, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
nemedicinale care conțin lapte, halva, gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
fructe trase în ciocolată, fulgi, gofre de ciocolată,
marțipan, lapte de pasăre, produse de cofetărie
pe bază de migdale, jeleuri de fructe (cofetărie),
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, pastă pentru sandviș cu ciocolată
și fructe uscate, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), nuga, pâine, produse
de caramel, produse de brutărie fără gluten,
produse de brutărie, preparate din zahăr pentru
cofetărie, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie nemedicinale, specialități de patiserie,
sosuri de ciocolată, trufe cu rom (produse de
cofetărie), rahat turcesc, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie umplute
cu vin, produse de cofetărie și înghețate, vată de
zahăr, vafe, gofre, trufe (produse de cofetărie),
tablete (dulciuri), spume, sufleuri ca desert.
32. Bere și bere fără alcool, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru, alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial.
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(210) M 2022 06616
(151) 21/09/2022
(732) SC GRUPUL EDUCATIONAL

CANTEMIR SRL, SPLAIUL UNIRII
NR. 176, ETAJ 2, CAMERA
89, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mall Educational

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.01.03; 20.07.01

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 663C),
albastru (Pantone 2126C)

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 06617
(151) 21/09/2022
(732) SCANDINAVIAN DECORATORS

SRL, STR. SUBLT. CRISTESCU
DIMA, NR. 8, BL. 217, SC. A, ET.
2, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

THE DECORATORS WE
DECORATE YOUR LIFE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────
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(210) M 2022 06619
(151) 26/09/2022
(732) PAULINA NICULAE-MITRU,

STR. SALINEI NR. 5, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MoveArt Project Academy

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 26.01.03; 26.11.01;
24.17.02

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 06624
(151) 21/09/2022
(732) HOPE CREDIT AMANET S.R.L.,

STR. EPIGONILOR, NR. 6, CAM. 1,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

H Hope Amanet

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21;
24.01.05; 26.11.03; 05.03.13

(591) Culori revendicate:galben, maro,
portocaliu , negru, crem, auriu

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerţ, 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 agenţii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
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36. Servicii de amanet, împrumuturi (finanțare),
împrumuturi comerciale, împrumuturi garantate,
servicii de împrumut, acordări de împrumuturi,
gestionare de împrumuturi, împrumuturi în rate,
servicii de împrumut comercial, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut
pentru consumatori, împrumut de titluri de valori,
servicii de împrumut și creditare, acordare de
împrumuturi contra garanții, servicii financiare
în domeniul împrumuturilor bănești, servicii de
garanție, finanțare de garanții, garanții referitoare
la împrumuturi, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 06628
(151) 21/09/2022
(732) ASPAPLAST - ASOCIATIA

PATRONALA A
PRELUCRATORILOR DE MASE
PLASTICE, BULEVARDUL 1 MAI
NR. 53, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061629, ROMANIA

(540)

ASPAPLAST

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.03

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
17-4041), alb

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 06638
(151) 21/09/2022
(732) DANIEL-SPIRIDON

ANDRONICESCU, SAT FUNDU
MOLDOVEI NR. 142, JUDETUL
SUCEAVA, COM. FUNDU
MOLDOVEI, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ZVD INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. BIANU IOAN, NR. 27, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 011091, ROMANIA

(540)

Androniconii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educaționale furnizate de
universități, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale, servicii universitare,
servicii de educație universitară, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar.
42. Cercetare științifică, cercetare științifică și
industrială, cercetare și analiză științifică, servicii
de cercetare științifică, furnizare de studii
științifice, realizare de studii științifice.

───────
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(210) M 2022 06640
(151) 21/09/2022
(732) URSUS BREWERIES SA, SOS

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Bârlog & Liliac - Porter Cuvée
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 06643
(151) 28/09/2022
(732) ZOLTAN-ADRIAN KACSO, STR.

PADURII NR.18 AP.2, JUDEȚ
CLUJ, COMUNA FLORESTI,
400364, CLUJ, ROMANIA

(540)

TIMOTHY KROSS
(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 06652
(151) 22/09/2022
(732) ORANGE SERVICES S.R.L.,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR. 4,
CLĂDIREA A, ET. 4-11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, organizarea expozițiilor cu scop
comercial și publicitar, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, producția de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (funcții de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcții de
birou), postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
asistență în managementul afacerilor, 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,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii independente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
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aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
managementul interimar al afacerii, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, servicii
de relații media, închiriere de echipament
de birou în spații pentru co¬working,
servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comerț online, sondaje de
opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
consultanță în domeniul managementului
personalului, 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), relații publice, publicarea de
texte publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii de
comerț cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public țintă,
transcrierea comunicărilor (funcții de birou),
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de prelucrare a datelor,
servicii de generare de potențiali clienți,
servicii de promovare pentru crearea unei
identități de brand pentru terți, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
asistență privind organizarea întreprinderii,
organizarea și desfășurarea de prezentări

de produse, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare,
exploatare și monitorizare a programului de
stimulare, consultanță privind organizarea de
campanii promoționale în afaceri, servicii de
strategie de marcă, investigații privind strategia
de marketing: servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicității,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, servicii de
planificare de carieră.

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
închirierea lucrărilor de artă, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
servicii culturale, educaționale sau de
divertisment, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informații în domeniul
educației, examinări referitoare la educație,
tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de divertisment, servicii de tabere de
vacanță (divertisment), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, interpretariat lingvistic, furnizarea
de facilități pentru muzee, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstrații), furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminare, organizarea
și susținerea de simpozioane, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), transfer
de cunoștințe de afaceri și know-how
(training), servicii de certificare educațională,
și anume oferirea de cursuri de formare și
examinare în domeniul educațional, cercetare
în domeniul educațional, formarea echipelor
(educație), organizare de gale, organizare de
webinare, organizare de sesiuni de formare,
organizare de activități didactice, organizare de
seminare și conferințe, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminare de
pregătire continuă, organizare de simpozioane
educaționale, organizarea de simpozioane
referitoare la instruire, organizare de conferințe
în scopuri educaționale, organizare de conferințe



în scopuri educaționale, realizare, coordonare și
organizare de seminare, realizare, coordonare
și organizare de ateliere de lucru (instruire),
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare și realizare de târguri cu scop
cultural sau educațional, instruirea angajaților,
instruire de personal, antrenament (instruire),
instruire, servicii de instruire în domeniul
afacerilor, cursuri de formare avansată, formare
continuă, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, servicii de formare
în management, organizare de seminare
educative, instruire în tehnicile de prelucrare
de date, servicii de formare în domeniul
comunicațiilor de date, cursuri de pregătire
în domeniul asistenței către clienți, servicii de
instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, furnizare de instalații pentru
formarea profesională, servicii de pregătire a
personalului în domeniul tehnologiei moderne
folosită în birouri, pregătirea personalului în
domeniul utilizării echipamentelor electrice,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
programe educaționale și de nstruire în domeniul
managementului riscului, cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
servicii educaționale și de instruire în domeniul
sănătății și securității la locul de muncă, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, servicii de consultanță privind
educația și pregătirea profesională a managerilor
și a personalului, furnizare de informații și
întocmire de rapoarte privind progresul, cu privire
la educație și instruire.

───────

(210) M 2022 06656
(151) 22/09/2022
(732) SHENZHEN TEYES HIGH TECH

Co., Ltd., GUANLAN STREET,
LONGHUA DISTRICT, 16D, NO.
5 GOLF AVENUE, GUANGPEI
COMMUNITY, SHENZHEN, CHINA

(740) TUDOR V DANIELA CONSILIER IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
BABA NOVAC NR.11, BL. G17, SC. 2,
ET. 1, AP.51, SECTOR 3, BUCURESTI,
031623, ROMANIA

(540)

TEYES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Aparate de sistem de poziționare globală
(GPS), instrumente de navigație, dispozitive
pentru măsurarea presiunii anvelopelor, cutii
negre [înregistratoare de date], dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de
la distanță, camere de bord, aparate de
înregistrare a distanței, difuzoare stereo pentru
automobile, dispozitive pentru control de la
distanță, avertizoare automate de pierdere a
presiunii in instalațiile pneumatice, instrumente
de măsurare.

───────
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(210) M 2022 06661
(151) 22/09/2022
(732) MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, 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)

NOODLZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Meniuri, broşuri, afişe, materiale de
ambalare din carton, material plastic sau
hartie, suporturi pentru pahare din hârtie
sau carton, pungi din hârtie, carton sau
plastic, pixuri şi stilouri, creioane, jurnale şi
agende, suporturi publicitare tipărite, manual
de operaţiuni, manuale didactice, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
39. Livrare de alimente si bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
si soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2022 06668
(151) 22/09/2022
(732) ORTOX DENTAL S.R.L., STR. SUB

PĂDURE NR. 23, JUDEȚUL SATU
MARE, SAT VIILE SATU MARE,
COM. VIILE SATU MARE, 447360,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

ORTOX Bond with style!

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#333333, HEX #060606), albastru
(HEX #6599fd, HEX #01fdff), roz (HEX
#f50bff), mov (HEX #c13cff), alb (HEX
#ffffff)

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

10. Aparate ortodontice, aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților,
instrumente ortodontice, benzi ortodontice din
cauciuc, dispozitive ortodontice de contenție,
aparate pentru utilizare în ortodonție, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
produse ortodontice.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, administrarea
afacerilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu produse ortodontice și
instrumente ortodontice.

───────
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(210) M 2022 06669
(151) 22/09/2022
(732) VESPER BOOKS SRL, STR. ZARII

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

(540)

RI ROYAL INK BOOKS

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 24.09.25; 26.02.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23

(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 06670
(151) 22/09/2022
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV HOT

MOVES, CAL. BUCURESTILOR
NR. 78, BL. A3, SC. B, ET. 4, AP.
7, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

HOT MOVES DANCE CLUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.05;
02.07.02; 02.07.23

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

clase:
35. Organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, promovare de
scoli de dans, promovare pentru cursuri de
dans, distribuire de materiale publicitare, de
marketing si materiale promotionale, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), publicitate online in legatura cu
spectacole de dans, plasare de reclame pentru
cursuri de dans.
41. Organizarea de spectacole de dans, servicii
oferite de studiouri de dans, servicii oferite
de școli de dans, organizarea de cursuri
de dans, demonstrații de dans masculin,
furnizare de cursuri de dans, organizare de
concursuri de dans, organizare de spectacole
de dans, furnizare de spații pentru dans,
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producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, reprezentație de dans,
muzică și teatru, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare și coordonare de
evenimente sportive.

───────

(210) M 2022 06682
(151) 22/09/2022
(732) BANCA TRANSILVANIA SA,

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

(540)

STUP o inițiativă
Banca Transilvania

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.14

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

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

35. Servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu clienți,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, servicii de consultanță
în afaceri pentru transformare digitală, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale 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 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 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, prognoze economice,
managementul interimar al afacerii, facturare,
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, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, pregătirea studiilor de
profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de generare
de potențiali clienți, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri (rfp),
publicitate.
41. Organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), organizarea de evenimente de
networking pentru antreprenori, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, academii
(educaţie), transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele de
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publicitate, publicarea cărţilor, producţia de
programe radio şi de televiziune, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
recalificare vocaţională, scrierea de texte,
servicii de biblioteci multimedia (mediateci),
transfer de cunoștințe de afaceri și know-how
(training), servicii de certificare educațională,
și anume oferirea de cursuri de formare și
examinare în domeniul educațional, organizarea
de evenimente de divertisment, organizarea și
desfășurarea de evenimente sportive, producere
de podcasturi.

───────

(210) M 2022 06683
(151) 22/09/2022
(732) DENTARTBYDRDOBRE SRL,

STR. VALTER MARACINEANU,
NR.14, BL.G7, SC.1, AP.4, JUDET
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Zambeste la superlativ!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetica, consiliere in domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2022 06687
(151) 28/09/2022
(732) MONDEXO MOB SRL,

SAT DUMBRAVA, NR. 92,
JUDET SUCEAVA, COMUNA
GRANICESTI, 727291, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Mondexo

(531) Clasificare Viena:
26.15.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06;
29.01.08

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

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier
combinat, mobilier integrat, mobilier încastrat,
comode (mobilier), dulapuri (mobilier), mobilier
transformabil, unități de mobilier, mobilier
de interior, mobilier de bucătărie, piese de
mobilier, mobilier capitonat, birouri (mobilier),
mobilier baie, mobilier pentru computer, mobilier
din sticlă, mobilier de baie, mobilier pentru
magazine, mobilier pentru dormitor, mobilier
din piele, taburete mobile (mobilier), mobilier
convertibil tapițat, mobilier pentru copii, mobilier
pentru bebeluși, birouri modulare (mobilier),
mobilier din lemn, mobilier pentru șezut, mobilier
de uz casnic, rafturi pentru vinuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier de baie modular.
37. Servicii de asamblare legate de instalarea
de mobilă, întreținere de mobilier, montare
de mobilier, reparații de mobilier, tâmplărie
(reparații), servicii de tâmplărie(reparatii).
40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază
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de comandă și specificații primite de la terți,
tâmplărie, tâmplărie (fabricare la comandă),
tâmplărie (producție la comandă), servicii de
tâmplărie (fabricare de tâmplărie pe comandă).
42. Design de mobilier, servicii de design
mobilier, design de mobilier de birou, servicii
de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design de materiale textile
pentru mobilier, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru designul de exterior,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, proiectare piese de
mobilier, servicii de proiectare piese de mobilier,
proiectarea amplasării mobilierului de birou.

───────

(210) M 2022 06691
(151) 22/09/2022
(732) VERSAHOME REALTA S.R.L,

STR. SIDERURGIŞTILOR NR.
19-23, BLOC SD9D, AP. 157,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

VERSAHOME REALTA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

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

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, administrare a afacerilor pentru
parcări auto, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale cu
capital străin, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), asistență
administrativă în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în afaceri, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
activităților economice, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru întreprinderi industriale sau
comerciale în legătură cu gestionarea activităților
lor, asistență pentru întreprinderile comerciale
privind managementul afacerilor lor, asistență
privind gestiunea comercială în cadrul
unui contract de franciză, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management privind afacerile, asistență privind
planificarea comercială, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de relocalizare a firmelor,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, înmatriculare de vehicule și transfer
de titluri de proprietate catre terti, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
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INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
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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 hoteluri
pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, managementul activităților comerciale,
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane, managementul relației
cu clienții, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, pentru terti, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizarea
afacerilor, planificarea afacerilor, administrare
de planuri de asigurări sociale pentru
angajați, administrare de planuri de beneficii
pentru angajați, administrare în materie de
activități de marketing, administrarea afacerilor,
administrație comercială, servicii administrative
referitoare la trimiteri către agenți de asigurări,
servicii de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, servicii de înmatriculare a
automobilelor, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, servicii de secretariat pentru birourile
companiilor, servicii de secretariat pentru
stabilirea programărilor, servicii de secretariat și
de birou, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii
de examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de management hotelier (pentru
terți), servicii de reprezentanță comercială,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
achiziții de produse în numele societăților
terțe, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, consiliere cu privire la
produse de consum, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consultanță privind
calculul de cost al comenzilor de vânzare,
consultanță privind comerțul în barter, evaluare
prin compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea

de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, 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, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comenzi online,
servicii de consiliere referitoare la tranzacții
comerciale, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea de
produse în numele unor firme, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere în
achiziții, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Servicii de leasing auto, cu exceptia celor
finantate pentru achiziție în rate sau închiriere ,
servicii de leasing de autovehicule cu exceptia
celor finantate pentru achiziție în rate sau
închiriere, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare
și depozitare vehicule, ancorare, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
închirieri (charter) de vehicule pentru transport,
organizare de transport terestru, maritim și
aerian, organizare de transport și călătorii,
organizare și furnizare de transport terestru,
maritim și aerian, organizarea serviciilor de
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transport, organizarea transportării, servicii de
organizare a transportului, servicii de transport,
servicii de transport cu automobile, servicii
de transport cu mașina, servicii de transport
de autovehicule, servicii de transport rutier,
transport rutier, servicii pentru organizarea
transportului pe cale rutieră, închiriere de garaje,
închiriere de garaje și de locuri de parcare,
prestare de servicii de parcuri de auto și
parcări, punere la dispoziție de spații de parcare
pentru mașini, rezervare de locuri de parcare,
servicii de depou pentru depozitarea vehiculelor,
servicii de depozitare în garaj, închirieri de
locuri de parcare în garaj, închirieri de spații de
parcare pentru vehicule, servicii oferite de agenți
pentru organizarea de călătorii, 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, furnizare computerizată de
informații de călătorie, furnizare de informații
despre transport cu mașina, 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, organizare
și rezervare de excursii, organizare și rezervare
de excursii și de tururi de oraș, organizare și
rezervare de voiaje de agrement, servicii de
consiliere referitoare la transportul rutier, servicii
de informații turistice, servicii de planificare de
călătorii, servicii de rezervare pentru circuite
turistice.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
pensiuni pentru animale, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate.

───────

(210) M 2022 06698
(151) 23/09/2022
(732) LIFELEVATE S.R.L., STR.

POTAISSA, NR. 41, JUDET CLUJ,
TURDA, 400090, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

LIFEELEVATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX#8e4678),
violet (HEX#5d598b), alb (HEX#ffffff)

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

41. Cursuri, instruire, servicii de fitness, cursuri
de yoga, cursuri de meditație.
44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────
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(210) M 2022 06699
(151) 23/09/2022
(732) FATAI CREATIVE DESIGN S.R.L.,

STR. MORII, NR. 41, JUDET
PRAHOVA, ORAȘ BOLDEȘTI-
SCĂENI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FATAI STYLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte și încălțăminte.
───────

(210) M 2022 06704
(151) 23/09/2022
(732) INTEL CORPORATION, 2200

MISSION COLLEGE BOULEVARD,
SANTA CLARA, 95052, CA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

INTEL BLOCKSCALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Computere, hardware pentru computer,
circuite integrate, procesoare de date
sub formă de procesoare semiconductoare,
cipuri de procesor semiconductor, cipuri

semiconductoare, microprocesoare, procesoare
de date, unități centrale de procesare,
hardware de computer pentru computerizare,
hardware de computer pentru computerizare
prin intermediul unei rețele globale și locale,
hardware de computer pentru computerizare
în cloud, hardware de computer pentru
computerizare cu latență redusă și lățime
mare de bandă, dispozitive semiconductoare,
aparate de procesare a datelor, hardware pentru
computer și software descărcabil de computer
pentru computerizare de înaltă performanță,
circuite integrate programabile, scheme de
circuite integrate, memorii semiconductoare,
hardware de computer pentru minare de
date, hardware de computer pentru minare de
criptomonede, circuite integrate încorporate cu
software, circuite integrate specifice aplicațiilor
(asics), circuite integrate specifice aplicațiilor
fiind compuse din microprocesoare, cipuri de
computer, blocuri de memorie, memorie flash,
circuite integrate specifice aplicațiilor, optimizate,
de joasă tensiune, eficiente din punct de
vedere energetic, pentru minare de bitcoin,
software descărcabil și înregistrat pentru minare
de date, software de computer descărcabil și
înregistrat pentru minare de date, criptomonede
și blockchain.
42. Programare pentru computer, consultanță
pentru programele de computer, proiectare de
software de computer, servicii de proiectare
a sistemelor informatice, analiza sistemelor
informatice, servicii de consultanţă în domeniul
proiectării, selecţiei, implementării şi utilizării
sistemelor hardware şi software de computer
pentru terţi, conversie de date a programelor
de computer și a datelor, nu conversie
fizică, găzduire de site-uri web pentru
terți pe un server de computer pentru
o rețea globală de computere, instalarea
de software pentru computer, instalarea și
întreținerea de software pentru computer,
furnizarea de software online nedescărcabil
pentru minare de date, criptomonede și
blockchain, furnizarea de software online
nedescărcabil pentru gestionarea și verificarea
tranzacțiilor cu criptomonede, servicii de
minare de date, consultanță tehnologică în
domeniul criptomonedelor, proiectare, testare,
diagnosticare și consultanță de software pentru
computer în domeniul proiectării asic (circuite
integrate specifice aplicațiilor), minării datelor,
computerizării de înaltă performanță, proiectării
și gestionării centrelor de date pentru computer,
gestionării alimentării cu energie electrică,
protecției la supratensiune, construirii și
gestionării centrelor de computerizare de înaltă
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performanță și a centrelor de computerizare
mobile.

───────

(210) M 2022 06706
(151) 23/09/2022
(732) MEJA LUXURY BRANDS

SRL, STRADA GEN. STEFAN
BURILEANU, NR.12. BLOC 12K,
SC.1,ETAJ 2, AP.64, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014195, ROMANIA

(540)

Meja Luxury Brands

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

18. Curele din piele.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente.
22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport.
24. Articole textile sintetice, materiale textile.
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 06707
(151) 23/09/2022
(732) BLACK SEA SUPPLIERS

SRL, B-DUL AUREL VLAICU
NR.19, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

INNOPIPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.13.15

(591) Culori revendicate:rosu, alb, 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, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalații
de filtrare a aerului, aparate de aer condiționat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalațiile
de încălzire cu abur, aparate și mașini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalații de aer condiționat, aparate de
aer condiționat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de șezut, fitinguri pentru baie,
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
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răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, aparate de sterilizare a cărților,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, mașini de
făcut pâine, mașini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalații sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalațiilor de distilare,
încălzire sau răcire), 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,
mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezghețare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deșeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalații de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcționale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emițătoare pentru irigații cu picurare

(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate și instalații
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalațiile de încălzire centralizată, hote
de extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torțe, coșuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenușare pentru cuptoare/cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalațiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele mașinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă)/instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuțe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
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cu abur pentru față (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte/robinețî
pentru țevi și conducte, robinete/robineți, ventile
termostatice (componente ale instalațiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi, luminoasei pentru
ilumina, cabine pentru băi turcești, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cete pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații de ventilație pentru
vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe 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, mașini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini In formă extrudată pentru utilizare
in fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice, rășini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie și pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecție anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate)/folii de protecție anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranță
din azbest, placă de azbest/plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelișuri din azbest, țesături din azbest,
pânză de azbest, căptușeli din azbest, carton
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încălzire și răcire pentru distribuirea băuturilor
calde și reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reșouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranți, aparate pentru
hidromasaj, mașini și aparate de făcut gheață,
mașini de făcut, înghețată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, mașini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbția uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare)/țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, mașini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalații de procesare a
combustibililor nucleari și materialului nuclear
moderator/nucleari și materialului nuclear
moderator, instalații de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, 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 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, prăjitoare, țepușe pentru prăjire, frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, 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, ciorapi, încălziți electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, mașini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele mașinilor, instalații de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate



sau plastic/materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru țevi/garnituri de
etanșare pentru țevi, mufe pentru țevi,
nemetalice/învelișuri pentru țevi, nemetalice, folii
din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanțe din plastic, semiprelucrate, fibre
din plastic, altele decât cele utilizate la
produsele textile, folii din plastic pentru
scopuri agricole, compoziții pentru prevenirea
radiațiilor de căldură, bare de protecție din
cauciuc pentru docuri, materiale filtrante din
folii semiprelucrate din plastic, filamente de
plastic pentru imprimare în 3D, materiale de
ranforsare, nemetalice, pentru țevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manșoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor mașinilor/manșoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
mașinilor, material din cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor, soluții din cauciuc, compuși de
etanșare pentru îmbinări, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie și de uz
medical sau casnic, amortizoare de șocuri din
cauciuc, lână de zgură (izolator), materiale
de izolare fonică, dopuri din cauciuc, cauciuc
sintetic, rășini sintetice, semiprelucrate/rășini
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, șaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanșare/
garnituri de etanșare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziții pentru garniturile de
etanșare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre, aparate si instalații de încălzire
prin pardoseală.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
produselor menționate în clasele 11, 17
cu excepția transportului acestora, permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzare de produse, al cataloagelor
de comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, administrarea programelor de
fidelizare destinate celor care călătoresc cu

de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeți) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptușeli din scoarță pentru izolare
fonică, compoziții de cazan pentru prevenirea
radiațiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parțial prelucrate, furtunuri din pânză
cauciucată,  fibre  de   carbon, altele decât
cele utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,
compoziții chimice pentru repararea fisurilor,
ciapete de reținere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanșare (călăfătuire), garnituri
de etanșare pentru cilindrii, materiaie dielectrice
(izolatoare), opritoare de uși din cauciuc,
benzi de etanșare pentru tâmplărie/ garnituri
de etanșare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile/ațe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilatație/umpluturi pentru
rosturile de dilatație, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, țesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
țevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
țevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice:
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizata la
împachetat, folii din metal pentru izolare/folii
metalice pentru izolare, garnituri de etanșare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuși izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, țesături izolatoare, lac izolator,
substanțe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidității, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru șinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru rețelele electrice,
materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru țevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reținerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptușire din cauciuc
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de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, servicii de comerț
online cu produse menționate în clasele 11, 17,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de 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,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu

avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terți, servicii
de  intermediere  afacerilor  cu  privire  la  cu 
potrivirea  potențialilor investitori  privați  cu 
antreprenorii  care  au nevoie  de  finanțare, 
servicii  de  agenție de  informații  comerciale, 
asistență  privind managementul  comercial  sau 
industrial, oferireade informații comerciale și 
consiliere  pentru consumatori  în  alegerea 
bunurilor și serviciilor,administrare comercială 
privind  licențierea bunurilor  și  serviciilor 
aparținând  terților,  oferirea de  informații  de 
contact  comerciale  și  de  afaceri, servicii  de 
intermediere comercială, servicii  de informații 
competitive,  compilarea  de  informații în 
baze de     date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
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
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37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, întreținerea și repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curățarea și repararea cazanelor,
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, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,

închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea
scutecelor, închirierea mașinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartușe de cerneală, încărcarea mașinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea mașinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
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
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, întreținerea
blănurilor, curățare și reparare, instalarea
și repararea cuptoarelor, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea,
întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea ușilor și
ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuțirea cuțitelor,
spălarea rufelor, închirierea mașinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreținerea
articolelor din piele, curățare și reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcția de diguri portuare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, șlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, reumplerea
cartușelor de toner, renovarea articolelor de

produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții
de    birou),     dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terți/scrierea de cv-uri pentru terți.
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îmbrăcăminte, furnizarea nformațiilor legate de
reparații, repararea încuietorilor de siguranță,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reșaparea anvelopelor, 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, sterilizarea
instrumentelor medicale, curățarea străzilor,
întreținerea și repararea camerelor de tezaur,
întreținerea piscinelor, întreținerea și repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcții subacvatice, reparații subacvatice,
tapițare, reparații de tapițerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/ iubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
stații de distribuție a carburanților pentru
vehicule (realimentare și întreținere), întreținerea
vehiculelor, curățarea vehiculelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
construcția și repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.

───────

(210) M 2022 06716
(151) 30/09/2022
(732) AFRODITE MEDICAL CENTER

SRL, B-DUL DECEBAL NR. 2,
TRONSON 1, PARTER, CAMERA
6, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AFRODITE AESTETIC CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale oferite de clinici medicale,
efectuarea examenelor medicale, consultații
medicale, clinici medicale, informații medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), planificare de tratamente medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii de îngrijiri
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, sfaturi medicale pentru persoanele cu

dizabilități, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru SPA, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii în
greutate, servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii de
chirurgie plastică, servicii de chirurgie estetică,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de consultanță în domeniul chirurgiei,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii de
chirurgie oculară cu laser, servicii de chirurgie,
servicii de stomatologie.

───────

STR. LUCRETIU PATRASCANU
NR. 17, CAM. 1, BL. MC18, SC.
2, ET. 2, AP. 40, SECTOR 3,
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)

(531) Clasificare Viena:
17.01.19; 24.15.01; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
9. Software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru gestionarea forței de muncă,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descărcabilă, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software descărcabile, software pentru
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(210) M 2022 06720
(151) 23/09/2022
(732) INCEPTA CONSULTING S.R.L.,

WORK-METER



planificare, software interactiv pentru afaceri,
software pentru comunicarea de date, software
pentru furnizori de soluții digitale, 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) înregistrate
sau descărcabile, software pentru integrarea
segmentelor de control, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
dat, software, hardware pentru comunicarea 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,
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.
42. Servicii informatice de analiză de date,
servicii de analiză de date tehnice, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (IT),
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, consultanță
în materie de sisteme informatice, consultanță

în materie de securitate informatică, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul analizei sistemelor
informatice, servicii de consultanță și informații
despre integrarea sistemelor informatice,
consultanță în materie de dezvoltare de sisteme
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, servicii de
consultanță în materie de aplicații informatice de
planificare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii IT, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, integrarea programelor
informatice, servicii de integrare a sistemelor
informatice, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
proiectare de software, 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
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online, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 06725
(151) 23/09/2022
(732) ALEXANDRA-MILICA MANCAȘ,

STR. TOAMNEI, NR. 8, ET. 4,
AP. 18, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

A1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.07.01;
26.01.03

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de cazare temporară, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, preparare de

mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar.

───────

(210) M 2022 06726
(151) 24/09/2022
(732) BISTROHUB SRL, STR. UNIRII,

NR. 10, JUD. VÂLCEA, HOREZU,
VALCEA, ROMANIA

(540)

GO 2 COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 27.07.01; 27.07.17; 26.11.02;
05.07.01

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

30. Cafea, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
cafea aromată, cafea măcinată, cafea verde,
cafea gata preparată, cafea cu lapte, cafea de
malţ, amestecuri de cafea, băuturi din cafea,
înlocuitori de cafea, esenţă de cafea, cafea cu
ciocolată, arome de cafea, cafea cu gheaţă,
capsule de cafea, umplute, doze de cafea,
umplute, amestecuri de cafea de malţ cu cafea,
cafea preparată şi băuturi pe bază de cafea,
esenţe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
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(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOUMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
ROMANIA



cafea, amestecuri de esenţe de cafea şi extracte
de cafea, înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plante folosite în loc
de cafea), amestecuri de extracte de cafea
de malţ cu cafea, băuturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de cafea, amestecuri de
cafea şi malţ, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, băuturi cu gheaţă pe bază de cafea,
cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de cafea,
cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi gazoase pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată, băuturi carbogazoase pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de cafea cu conţinut de lapte, preparate
pentru fabricarea de băuturi pe bază de cafea,
cafea prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură, băuturi pe bază de cafea care conţin
îngheţată (affogato), îngheţată, deserturi cu
îngheţată, sosuri pentru îngheţată, amestecuri
de îngheţată, îngheţată cu fructe, îngheţată
de fructe, produse de cofetărie cu îngheţată,
amestecuri pentru prepararea produselor din
îngheţată, produse de cofetărie îngheţate care
conţin îngheţată, produse de îngheţată pe
bază de soia, gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie, îngheţate) şi şerbeturi,
amestecuri pentru prepararea produselor de
cofetărie din îngheţată, sandvişuri, sandvişuri cu
carne, sandvişuri care conţin salată, hamburgeri
(sandvişuri), produse de cofetărie şi îngheţate,
deserturi preparate (produse de cofetărie), suc
de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, fondante
(produse de cofetărie), şerbeturi (produse de
cofetărie), produse de cofetărie dulci aromate,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din ciocolată, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din categoria cafelei, a bauturilor pe baza
de cafea, cacao, bauturi racoritoare, bauturi
nealcoolice si alcoolice, a apei, alimentelor
preparate, alimentelor gatite, a delicateselor, a
produselor de patiserie si brutarie (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru

vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, 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, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, realizare de târguri comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, prezentare de produse în scopuri
de comerţ, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare de târguri
și expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
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
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu înghețată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, 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 cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, prezentare de produse, organizare
de prezentări comerciale, prezentare de bunuri
si servicii, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de prezentări în scop
comercial, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), servicii de catering, servicii de
catering pentru spaţii special amenajate pentru
târguri şi expoziţii, servicii de catering pentru
săli spaţii special amenajate pentru expoziţii,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naştere, servicii de catering pentru spaţii special
amenajate pentru conferinţe, servicii de catering
pentru centre de conferinţe, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering în exterior,
servicii de catering mobil, servicii de restaurant şi
bar, servire de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, servecii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de alimentaţie publică,
servicii de catering pentru banchete, servicii
de cateringpentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
săli/spații special amenajate pentru expoziții,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru

oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, restaurant pentru
turiști, servicii de restaurant și bar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, 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,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant chinezesc, servicii de restaurant
washoku, servicii de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurante
care servesc ramen, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurante care
servesc tempura, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de cazare pentru evenimente,
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, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru oferirea de
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mâncare specifică bucătăriei japoneze, servicii
de catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi.

───────

(210) M 2022 06727
(151) 24/09/2022
(732) SPÂNU IULIANA-OANA, BD.

(540)

PSIHOTOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 02.09.23;
24.17.02; 26.11.13

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

35. Întocmire de rapoarte psihologice.
41. Furnizare de instruire pentru persoanele
cu dizabilități, servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, servicii
educative furnizate de asistenți pentru nevoi

speciale, servicii educative şi de instruire,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de cicluri de conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane în scop cultural,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
organizare de prezentări cu scopuri educative,
organizare de prezentări în scop de instruire,
predare în domeniul medical, publicare de
publicații medicale, instruire și învățământ
medicale, publicare de lucrări științifice,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, organizare
de seminarii si congrese, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, organizare si
coordonare de seminarii și ateliere de lucru
(instruire), organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizarea de
evenimente culturale şi artistice, organizare de
festivităţi în scopuri culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie, organizare
de activităţi culturale pentru tabere de vară,
educaţie vocaţională pentru tineri, servicii
specifice şcolilor (educaţie), furnizare de
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, organizare
de simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabil, prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
asistenţă profesională individualizată (coaching),
furnizarea de ateliere de formare, servicii de
ateliere organizate în scopuri educative, servicii
de ateliere organizate în scopuri recreative,
împrumut de cărţi, consultanţă în domeniul
formării şi perfecţionării, coordonare de cursuri
de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri şi adulţi, coordonare de cursuri,
seminarii şi ateliere de lucru, coordonare de
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evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, organizare de cursuri
de dezvoltare personală (instruire), organizarea
de cursuri de sprijin pentru persoanele cu
dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea de
expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
furnizare de publicaţii online, nedescărcabile,
furnizare de informaţii referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea de informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, educație și instruire, pregătire
și instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, publicare de reviste, furnizare
online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri (instruire),
organizare de programe de instruire pentru
tineri, furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri în vederea pregătirii in domeniul politic,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire în domeniul politic pentru
tineri și adulți, organizarea de activităţi cu

caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
cu scop cultural, educativ și de divertisment,
servicii de scriere pentru bloguri.
44. Servicii de psihoterapie, tratament
psihologic, examinare psihologică, asistență
psihologică, servicii psihiatrice, servicii de teste
psihiatrice, consiliere psihologică, servicii de
psihoterapie holistică, servicii de psihologie,
servicii de psihoterapie, servicii de psihologie
ocupațională, consultanță privind psihologia
integrativă, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
examinare psihologică, servicii de diagnostice
psihologice, oferire de tratamente psihologice,
consilierea psihologică a personalului, servicii
de consultații psihologice, testare psihometrică
în scopuri medicale, servicii oferite de un
psihoterapeut, furnizare de informații referitoare
la psihologie, teste de personalitate cu scopuri
psihologice, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, terapie psihologică pentru
sugari și copii, realizare de evaluări și
examinări psihologice, servicii de evaluare și
examinare psihologică, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, elaborare
de profiluri psihologice în scopuri medicale,
servicii de consiliere psihologică în domeniul
sporturilor, consiliere privind tratarea psihologică
a afecțiunilor medicale, terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice și cognitive,
furnizarea de centre de reabilitare pentru
persoanele cu tulburări psihice, servicii de
psihiatrie, terapie logopedă, terapie prin
artă, servicii de terapie, terapie împotriva
fumatului, terapie prin dans, terapie dialectic-
comportamentală, terapie cu acupresură, servicii
de terapie luminoasă, servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie autogenă,
terapie cognitiv-comportamentală (tcc), servicii
de terapie a insomniei, servicii de terapie
a vocii și de logopedie, terapii auditiv-
verbale, servicii de terapie, consiliere privind
terapia ocupațională, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere psihologică,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică a
personalului, consultanță cu privire la teste de
auz, consultanță privind psihologia integrativă,
consultanță profesională în materie de sănătate,
consultații psihiatrice.

───────
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VAALBARA

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

19. 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, pardoseli din parchet fabricate din plută,
panouri din polistiren utilizate în construcții,
faguri expandați nemetalici), materiale plastice
expandate folosite în construcții, țevi de
plastic destinat utilizării în instalații sanitare,
conducte nemetalice de apă (altele decât piesele
instalațiilor sanitare), țevi rigide din plastic
(altele decât piesele instalațiilor sanitare), sticlă
decorativă (pentru construcții), plinte nemetalice,
plinte din cauciuc, pardoseli nemetalice, șape
pentru pardoseli, pardoseli din plută, furnir pentru
pardoseli, pardoseli sportive din lemn, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, învelitori
din vinil pentru pardoseli, plăci ceramice pentru
pardoseli exterioare, plăci ceramice smălțuite
pentru pardoseli, pardoseli temporare, nu din
metal, grinzi structurale de susținere nemetalice
pentru construirea de pardoseli, materiale
sintetice pentru confecționarea de pardoseli sau
căptușeli pentru ziduri, gresie, gresie pentru
construcții, gresie pentru baie nemetalică, blocuri
și suprafețe de pavaj din gresie ceramică,
plăci ceramice, mase ceramice refractare, plăci
ceramice neglazurate, plăci ceramice smălțuite,
dale din ceramică, țigle ceramice smălțuite,
plăcuțe ceramice pentru podele, plăci ceramice
pentru podea, lucrări refractare din ceramică,
plăci ceramice pentru perete, ghips folosit
în ceramică, țigle ceramice pentru acoperiș,
pavaje și placări ceramice, articole din ceramică

pentru construcții, plăci ceramice pentru pereți
exteriori, plăci ceramice pentru pereți interiori,
plăci ceramice pentru pardosirea clădirilor,
tuburi din ceramică și ciment, plăci ceramice
smălțuite pentru perete, conducte de scurgere,
din material ceramic, cărămizi ceramice folosite
în cuptoare refractare, plăcuțe ceramice pentru
podele și fațadă, plăci de mozaic, mozaicuri
pentru construcții, plăci de mozaic pentru podele,
plăci de mozaic pentru pereți, plăci artistice de
mozaic realizate din marmură, mozaicuri din
sticlă destinate utilizării în construcția de clădiri,
faguri expandați (nemetalici).
24. Materiale textile, mochetă (perdele), perdele
plisate, perdele din vinil, draperii, materiale
compozite textile, materiale textile căptușite,
panzeturi (materiale textile), materiale textile
pentru perdele, tapet din materiale textile,
decorațiuni pentru pereți din materiale textile,
plăci de perete din materiale textile, materiale
adezive sub formă de autocolante (textile),
materiale textile utilizate ca acoperiri pentru
ferestre, materiale textile sub formă de elemente
și accesorii pentru ferestre, produse din
materiale textile pentru acoperirea ferestrelor,
învelitori din materiale textile pentru mobile,
materiale textile pentru decorare interioară,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, articole textile de menaj
confecționate din materiale nețesute, materiale
de tapițerie.
27. Articole decorative pentru perete (netextile),
articole pentru acoperirea pereților, articole
netextile, decorative pentru pereți, lucrate
manual, acoperiri pentru pereți din materiale
textile, elemente decorative de perete, nu din
materiale textile, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapet sub formă de căptușeli de
perete adezive și decorative, de mărimea
camerei, tapet, borduri pentru tapet, tapete
de plastic, tapet izolator pentru pereti, tapet
din material textil, tapet de rășină din vinil,
tapet acoperit cu material textil, tapet, nu din
material textil, tapet cu efect vizual 3d, tapete cu
strat de material textil, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, covoare de
cauciuc, covoare pentru duș, covoare pentru hol,
dale de mochetă, mochete (carpete), mochete
modulare, linoleum, materiale de covoare și
covoare, covoare pentru hol, covoare din
piese combinate, covoare și mochete (textile),
covoare, carpete și preșuri, covoare de lână
lucrate manual, materiale de bază pentru
covoare, întărituri de bază pentru covoare,
mochete (carpete), covoare care acoperă doar
o parte din podea, tapet, tapet acoperit cu
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material textil, tapete cu strat de material
textil, tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
carpete de blană, întăritură pentru covoare,
covoraş pentru rugăciuni, mochete modulare,
preşuri, rogojini orientale neţesute (mosen),
întărituri pentru dale de mochetă, material
antialunecare pentru utilizare sub carpete,
material antiderapant pentru partea inferioară
a covoarelor, dale de mochetă din material
plastic, dale de mochetă pentru pardoseli, dale
de mochetă din material textil, căptuşeli de
răşină din vinil pentru acoperirea pardoselilor
existente, învelitori pentru pardoseli, articole de
acoperit podelele, cu suprafaţa dură, pardoseli
antiderapante decorative, sub formă de bucăţi,
covoraşe de baie, covoraşe textile pentru baie,
covoraşe japoneze din paie de orez (covoraşe
tatami), covoraşe de tip puzzle (produse pentru
acoperirea podelelor), preșuri din material textil,
pentru uz casnic, material antialunecare pentru
utilizare sub acoperirile de pardoseală, acoperiri
antiderapante de pardoseală pentru utilizare
la scări, dale din linoleum pentru fixare pe
pardoselile existente, căptușeli de rășină din vinil
pentru acoperirea pardoselilor existente, straturi
de uzură din cauciuc pentru pardoseli, căptușeli
de rășină din vinil pentru pardoseli, acoperiri
cu proprietăți izolante pentru pardoseli, căptușeli
matlasate pentru pardoselile existente, căptușeli
capitonate pentru pardoselile existente, dale de
pardoseală din plută, dale de pardoseală din
mochetă, dale de mochetă pentru pardoseli,
rogojine (îmbrăcăminte de pardoseală), covoare
pentru ușă, materiale de covoare și covoare,
tapet din material textil, covoare, carpete şi
preşuri, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare şi mochete
(textile), covoraşe japoneze din paie de orez
(covoraşe tatami).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de amenajare și
decorare de vitrine, 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 nformatizată
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
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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,
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 in 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, 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
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consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.

───────

(210) M 2022 06731
(151) 27/09/2022
(732) MOON ROCKET 2022 SRL, STR.

MIHAI VITEAZU, NR. 60, AP. 11,
JUD. MUREŞ, SIGHIŞOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MOON ROCKET 2022
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 06737
(151) 26/09/2022
(732) GENERAL GROUP ITRO SRL,

STR. ZIDURI INTRE VII, NR.
19, CORP C, ET. 12, AP. 122,
BUCUREŞTI, 023321, ROMANIA

(540)

W&M WINDOWS AND MORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 07.03.11

și realizare de târguri comerciale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de amenajare și decorare de vitrine,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, toate aceste servicii, excluzând
arta pentru perete si servicii referitoare la artă
pentru perete, precum si a posterelor, afișelor,
imaginilor, precum si ramelor, suporturilor de
fotografii (rame), ramelor pentru expozitoare,
ramelor pentru fotografii, ramelor metalice
pentru fotografii, ramelor din lemn pentru
fotografii, ramelor pentru tablouri și fotografii,
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de artă, schițe, arte vizuale tipărite,
afișe, postere din hârtie, decorațiuni adezive
de perete, realizate din hârtie, imagini, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, fotografii imprimate,
fotografii imprimate, paspartuuri pentru fotografii
sau tablouri, tipărituri sub formă de imagini,
reproduceri artistice tipărite, tiraje de arte
grafice, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, 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,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
pentru acoperirea podelelor, tapetelor murale,
nu din materiale textile, covoare antiglisante,
covoare pentru hol, covoare, carpete și preșuri,
covoare din piese combinate, covoare și
mochete (textile), covoare de lână lucrate
manual, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, covoare care acoperă
doar o parte din podea, covorașe pentru joacă,
covorașe textile pentru baie, articole protectoare
pentru acoperirea podelelor, linoleum destinat
utilizării la acoperirea podelelor, mochete
(carpete), mochete modulare, mozaic, parchet,
covoare, obiecte sanitare, baterii, tapet, piese
de mobilier, mobilier, accesorii de mobilier,
piese de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, pentru perete, materiale textile, tesaturi,
materiale de constructii, materiale de asamblat
mobilier (cu excepţia transportului lor) permițând
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(591) Culori revendicate:albastru închis (RAL
5013), gri deschis (RAL 9010), gri
închis (RAL 7004)

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

40. Servicii de tamplarie (fabricare de tamplarie
pe comanda).

───────

(210) M 2022 06738
(151) 26/09/2022
(732) VLAD SERBAN RICEA, STR.

(540)

The King

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 24.09.05

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#e7b409), verde (HEX #1f6e1f)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06739
(151) 26/09/2022
(732) AUTOKLASS CENTER SRL, SPL.

UNIRII, NR. 166A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPL. INDEPENDENTEI, NR. 3,
BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)

AUTOKLASS MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03

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

35. Servicii de publicitate si marketing online,
servicii de marketing comercial, servicii de birou
(adiministratie), prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii
ce implica publicitatea, promovarea și promoții
de vânzare pentru companii, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobila,
servicii de reclama și promoții de vânzare,
închirierea de timp și spațiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spatii pe
site-uri în scopul de a face reclama pentru bunuri
și servicii, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicata și online de automobile, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, furnizare de informații prin internet
privind vânzarea de automobile.

───────
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ROZELOR, NR. 8, BL. D8, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 611069, 
ROMANIA



(210) M 2022 06740
(151) 26/09/2022
(732) LEIER ROM SRL, STR. CIBINULUI,

NR. 14, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ȚAIS CALITATE AUSTRIACĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.01.01; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.13;
01.01.01

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

clase:
19. Pavaje prefabricate, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle ceramice smălțuite, cărămizi,
coșuri de fum nemetalice, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, canale din beton.

───────

(210) M 2022 06742
(151) 26/09/2022
(732) AXIS CLASSIC AUTO SRL,

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI,
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

AXIS Mobility & Holiday

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01

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

39. Închirierea mijloacelor de transport, servicii
de închiriere a autovehiculelor, închiriere
autorulote, organizare de vacante (servicii de
turism privind calatoriile), furnizare de informații
referitoare la autovehicule pentru închiriere prin
intermediul internetului.

───────
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STRADA RUDENI, NR.103,
KM62+500, STANGA CORP AMA
ANTREPOZIT MASINI AVARIA,
JUDET ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA



(210) M 2022 06747
(151) 26/09/2022
(732) PYMA NAUTIC SRL, SOSEAUA

(540)

ZARIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
de divertisment, sportive și culturale,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), organizarea de
ateliere recreative, servicii oferite de
centre de divertisment, acreditare de
competențe profesionale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
educație și instruire, fotoreportaje, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de servicii de divertisment

pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de spații de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații pentru dans, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de carnavaluri, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente recreative,
organizare de festivaluri, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
spectacole, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizarea de baluri, organizarea de
evenimente culturale și artistice, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de lounge
cu narghilea, sculptură în alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, decorare de alimente, servicii de
pensiune, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), rezervări la pensiuni, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, rezervări pentru
cazarea temporară, servicii de case de vacanţă.

───────
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GALATA, NR. 14, JUDET IASI, IASI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
ION CREANGA, NR. 106, BL C1, ET. 4,
AP. 3, CAM 2, JUDET IASI, IASI, 
ROMANIA



(210) M 2022 06754
(151) 26/09/2022
(732) DYC GARAGE DETAILING SRL,

(540)

DYC GARAGE AUTO-
MOTO DETAILING & MORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01; 26.01.02

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

clase:
37. Șlefuirea vehiculelor, șlefuirea
automobilelor, șlefuirea vehiculelor, întreținerea
automobilelor, curățarea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, aplicare de motive
decorative pe automobile, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
servicii de recondiționare automobile
tuning pentru caroserii de automobile (reparații),
finisare de automobile, reparații de automobile,
vopsirea automobilelor, instalare de accesorii
pentru automobile, reparații și întreținere
de automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
reparații și finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terți, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile,
tuning pentru electromotoare și motoare de
automobile (reparații), gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor.

───────

(210) M 2022 06755
(151) 26/09/2022
(732) SC GAMS MAGISTER SRL,

STR. SOLD. MIHAIL ILIE NR.
11, BL. M132, SC. 1, ET. 5, AP.
32, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#0d865d, #08ab0a), verde

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

Cuptorul BIO 
Sursa100% BIO 

a familiei tale!
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STR. COPACUL CU FLORI NR. 16,
JUDETUL ILFOV, DOBROESTI,
ROMANIA



(210) M 2022 06756
(151) 26/09/2022
(732) PANDORAS COURIER SRL,

ALEEA GEN. DUMITRU VASILIU
NR. 2, SC. D, ET. 2, AP. 13,
JUDEȚ BOTOȘANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

PANDORAS ENERGY

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 07.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, stații de încărcare pentru
mașini electrice.

───────

(210) M 2022 06757
(151) 26/09/2022
(732) ANDRA BORZ, STR. SEXTIL

PUȘCARIU NR. 1, AP.1A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400111,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Zaiafet pe Lună
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,

organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de evenimente muzicale.

───────

(210) M 2022 06759
(151) 26/09/2022
(732) CEZANA SRL, STR. LICURICIULUI

NR.12, JUD. TELEORMAN,
CĂLINEȘTI, 147055, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

WOLFPACK PREMIUM GIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, rachiu de ienupăr.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2022 06768
(151) 27/09/2022
(732) VASILE-MARIUS GAVRILA,

STRADA PANSELELOR, NR.
8, JUDET IALOMITA, FETESTI,
925150, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

dj conte retro 80s 90s
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 07.01.08;
16.01.14; 26.01.03; 27.01.01; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.05

(591) Culori revendicate:crem (HEX#fefcef),
bleu (HEX#1b003d), turcuaz
(HEX#1aa5c5), roz (HEX#b61d8d)

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

41. Servicii de disk jockey, divertisment muzical,
organizare de divertisment muzical, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
spectacole muzicale, spectacole muzicale live,
organizare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, regizare de spectacole
muzicale, producție de spectacole muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, divertisment de
tipul concertelor.

───────

(210) M 2022 06770
(151) 27/09/2022
(732) MOMMY HAI SRL, CALEA 13

SEPTEMBRIE, NR.239, BL.V5,
SC.2, ET.6, AP.61, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MOMMY HAI has
amazing ideas

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 16.01.13;
01.01.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#de202d),
galben (HEX#ffc700), portocaliu
(HEX#ef701b), turcoaz (HEX#0ca4af),
alb

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

9. Aplicatii mobile desărcabile, aplicatii software
desărcabile, procesoare pentru aplicatii, aplicatii
software descarcabile, aplicatii mobile educative
desărcabile, aplicatii software pentru web
desărcabile, aplicatii educative pentru web
desărcabile, aplicatii educative pentru tablete
desărcabile, aplicatii de calculator educative
desărcabile, software pentru simularea
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(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
MANEA SIMONA-ELENA, STR
REZERVELOR, NR.64, BL.2, ET.6,
AP.81, SAT DUDU, JUDET ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA



aplicațiilor desărcabile, aplicatii descarcabile
pentru circuite specific integrate, aplicatii
software descarcabile pentru telefoane mobile,
software de aplicatii de calculator, aplicatii
software de calculator, descarcabile, software
pentru dezvoltare de aplicatii, aplicatii pentru
recuperarea de informatii desărcabile, software
si aplicatii desărcabile pentru dispozitive mobile,
aplicatii software descarcabile pentru telefoane
inteligente, aplicatii software pentru dispozitive
fara fir desărcabile, software de aplicatii
pentru dispozitive mobile, aplicatii software
de tipul Business Intelligence desărcabile,
aplicatii de birou si de Întreprindere desărcabile,
software pentru aplicatii web si servere,
aplicatii descarcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicatii mobile descarcabile
pentru gestionarea de date, aplicatii mobile
descarcabile pentru transmiterea de date,
aplicatii mobile descarcabile pentru transmiterea
de informatii, aplicatii mobile descarcabile
pentru gestionarea de informatii, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru cautarea de
date, software de marketing pentru motoare
de cautare, software pentru managementul
relațiilor cu clientii (crm), software de calculator
descarcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descarcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea
de date si fișiere si pentru baze de
date, software care permite furnizarea de
informatii prin rețele de comunicare, platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale Înregistrate sau descarcabile, software
educational, software pentru control parental,
softuri educative, software pentru mijloace
de comunicare si pentru publicare, software
pentru inchirierea de spațiu publicitar pe
site-uri web, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru planificarea, integrarea si optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor si
a bazelor de date, software de calculator
folosit ca interfața de programare a aplicațiilor,
software pentru aplicatii de calculator destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicatii de calculator destinate
utilizării la implementarea lucrurilor, software
de aplicatii pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control al
documentelor, aplicatii mobile, care pot fi
descărcate, destinate utilizării cu dispozitive de

calculator portabile, dispozitive de inregistrare
a evenimentelor, software de aplicatii de
calculator pentru transmiterea continua de
conținut media audovizual pe internet, software
descarcabil sub forma de aplicatii mobile
pentru restaurante virtuale pentru livrare si
comenzi, software de calculator pentru aplicatii
mobile, care permit interacțiunea si interfața
dintre vehicule si dispozitive mobile, software
pentru imbunatatirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, si anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini, fixe si animate,
software, care permite furnizarea de informatii
prin rețele de comunicare, programe pentru
prelucrarea datelor, software de prelucrare
a datelor, programe computerizate pentru
prelucrarea datelor inregistrate sau desărcabile,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare.
35. Organizarea de evenimente in scopuri
comerciale si publicitare, organizarea de
expoziții si evenimente in scopuri comerciale
si publicitare, organizarea si coordonarea de
evenimente promotionale de marketing pentru
terti, promovare a vânzărilor de produse si
servicii ale terților prin evenimente promotionale,
organizarea de evenimente, expoziții, târguri si
spectacole in scopuri comerciale, promotionale
si publicitare, furnizarea de informatii on-
line, de afaceri si comerciale, prezentare de
bunuri pe medii de comunicare, in scopuri
de vanzare cu amănuntul, inchiriere de spatii
publicitare, publicitate on-line pe o rețea de
calculatoare, furnizare de spațiu pe site-uri
web pentru publicitate de bunuri si servicii,
furnizarea de informatii si consiliere comerciala
pentru consumatori in alegerea produselor si
serviciilor, promovarea vânzărilor pentru terti,
optimizare pentru motoarele de cautare pentru
promovarea vânzărilor, indexare web in scopuri
comerciale sau publicitare, compilare de indici de
informatii in scopuri comerciale sau publicitare,
demonstrație de mărfuri, promovare on-line de
rețele de calculatoare si site-uri web, editare post
producție de reclama sau reclama, furnizarea
de informatii cu privire la prelucrarea de date,
furnizare de informatii on-line, de afaceri si
comerciale, furnizare de informatii comerciale
pe internet, prin rețea, prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, publicitate,
publicitate online, inclusiv publicitate online
in rețelele informatice, publicitate pentru terti
pe internet, servicii de publicitate si reclama,
servicii de promovare si publicitate, servicii de
publicitate si marketing, servicii de publicitate si
promovare, servicii de publicitate si marketing,
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pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de publicitate si marketing
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terti prin rețele de comunicare
electronice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, expoziții in scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate on-line
intr-o rețea informatizata, servicii de publicitate
pentru vanzarea de produse, publicitate,
in special servicii pentru promovarea de
produse, coordonarea promovării evenimentelor
de strangere de fonduri caritabile, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, publicitate prin intermediul mediilor
electronice si indeosebi prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de publicitate si marketing
furnizate prin canale de comunicare, publicitate
pentru produsele altor comercianti, care dau
posibilitatea clientilor sa vanda si sa compare
serviciile oferite de respectivii comercianti,
publicitate pentru bunurile si serviciile altor
comercianti, care dau posibilitatea clientilor sa
vizualizeze si sa compare in mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianti,
prelucrare de date, prelucrare automata de
date, prelucrare de date informatice, prelucrare
electronica a datelor, prelucrarea administrativa
a datelor, introducere de date si prelucrare
de date, servicii online de prelucrare a
datelor, prelucrare de date, sistematizare si
management, prelucrare de date in scopuri
comerciale, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de prelucrare date
(lucrări de birou), furnizare de informatii cu privire
la prelucrarea de date.
41. Servicii educative in materie de aplicatii
ale sistemelor informatice, servicii educative in
materie de aplicatii ale programelor de calculator,
servicii de informare referitoare la recreere,
servicii de informare in domeniul sportului,
servicii de informare despre activitati recreative,
servicii de informare cu privire la cârti, servicii de
informare cu privire la scoli, servicii de informare
cu privire la bilete pentru spectacole, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, exploatare de locații sportive, servicii
de divertisment de tipul organizarea de
evenimente sociale de divertisment, organizarea
si coordonarea de evenimente de dezgustare
de vinuri, in scopuri recreative, organizarea
de competiții si evenimente sportive, competiții
si turnee sportive, servicii de rezervare si

vanzare bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete si locuri la evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete si locuri
la evenimente culturale, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
si locuri la evenimente recreative si de
petrecere a timpului liber, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, publicare de cataloage cu informatii
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitati sportive si culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizarea
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de activitati de divertisment, organizarea de
spectacole in scopuri divertisment, organizarea
de prezentări in scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
si evenimente culturale, organizarea de
prezentări in scopuri culturale, organizarea de
congrese in scopuri culturale, organizarea de
congrese si de conferințe in scopuri culturale
si educative, organizarea de evenimente
recreative, organizarea de evenimente
educative, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente de divertisment
si evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, coordonarea de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
de divertisment, publicare de calendare
de evenimente, organizarea de evenimente
de recreere, organizarea de competiții
si evenimente sportive, organizarea de
evenimente culturale si artistice, organizare si
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente in scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
coordonarea de evenimente de divertisment in
direct, organizare si coordonare de evenimente
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, consultanta in materie de
planificare de evenimente speciale, organizarea
de evenimente sportive si de competiții
sportive, organizare si coordonare evenimente
de divertisment in direct, organizarea de
evenimente in scop cultural, de divertisment
si sportive, servicii de divertisment de
tipul organizarea de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii de tabere de
vara (divertisment), servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanta, servicii
de rezervări pentru activitati de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
si alte evenimente de divertisment, furnizare
de informatii despre divertisment si evenimente
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de divertisment, in rețele online si pe internet,
servicii de rezervare de bilete si locuri la
evenimente recreative si de petrecere a
timpului liber, furnizarea de informatii despre
invatamantul online, furnizarea de informatii in
materie de recreere, furnizarea de informatii in
materie de divertisment, furnizarea de informatii
in materie de educație, furnizarea de informatii
despre formarea continua pe internet, furnizarea
de informatii despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informatii in domeniul
divertismentului prin rețele de calculatoare,
furnizarea de informatii cu caracter educativ in
domeniul sanatatii si condiției fizice, furnizarea
de informatii de divertisment in rețele online si pe
internet.
42. Inchirieri de aplicatii informatice, programe
de aplicatii multimedia, găzduire de aplicatii
multimedia, găzduire de aplicatii interactive,
găzduire de aplicatii mobile, asigurarea utilizării
temporare de aplicatii web, dezvoltare de
soluții de aplicatii software de calculator,
scriere de programe de calculator pentru
aplicatii medicale, găzduire de date, fișiere,
aplicatii si informatii computerizate, instalare si
personalizare de aplicatii software de calculator,
furnizare de servicii de aplicatii informatice
si anume găzduire de aplicatii software de
calculator pentru terti, consiliere si consultanta
privind aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanta in domeniul rețelelor si aplicațiilor
pentru cloud computing, creare si dezvoltare
de software in domeniul aplicațiilor mobile,
servicii de consultanta in materie de aplicatii
informatice de planificare, consultanta in materie
de testare a sistemelor de aplicatii informatice,
dezvoltarea de software de aplicatii pentru
livrare de conținut multimedia, prestare de
servicii de furnizor de servicii de aplicatii
informatice, asigurarea utilizării temporare de
aplicatii software nedescarcabile, disponibile pe
un site web, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicatii software
online, programe de software pentru publicitate
online, găzduire de platforme pe internet,
creare de platforme informatice pentru terti,
găzduire de platforme de comunicatii pe internet,
servicii de consultanta si informatii despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, intretinere de software, inchirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca si serviciu si
inchiriere de software, elaborare si actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri,
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de

comunicatii pe internet, stocare de date
online, găzduire de facilitati on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, programe de
software educative, programare de pagini web,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea si organizarea datelor,
cercetare tehnologica, creare si menținere site
web propriu, găzduirea site-urilor informatice,
găzduirea site-urilor de internet ( site-uri web),
găzduire de site-uri web pentru terti, găzduire
de site-uri pentru dispozitive mobile, găzduirea
unui site web online pentru crearea si găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, creare,
intretinere si găzduire de site-uri web pentru alte
persoane, găzduirea unui site pentru stocare
electronica de fotografii digitale si videoclipuri,
servicii de informare privind dezvoltarea rețelelor
de calculator, servicii de administrare de site-
uri web si hosting online pentru terti, furnizarea
de informatii despre proiectarea si dezvoltarea
de software si hardware pentru calculatoare,
găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse
si servicii, asigurarea utilizării temporare de
aplicatii software nedescarcabile, disponibile
pe un site web, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terti, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicatii pe internet, programare de
software pentru platforme de informatii pe
internet, platforma, ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovisual, conținut video
si mesaje, punere la dispoziție temporara de
software informatic nedescarcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice si rețele de calculatoare, facilitarea
accesului temporar la software nedescarcabil
on¬line pentru gestionarea de informatii,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescarcabil pentru transmiterea de informatii,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescarcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescarcabil on-line pentru gestionarea de
date, găzduirea site-urilor informatice, găzduirea
site-urilor pe internet, servicii științifice si
tehnologice, precum si servicii de cercetare
si de creație, referitoare la acestea, design
de site-uri web, consultanță în materie de
design web, design de pagini principale și
pagini web, consultanță în materie de design de
pagini web, creare și design de site- uri web
pentru terți, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, proiectare și design
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grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, design grafic, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
[SaaS], servicii de analiza industriala, cercetare
industriala si proiectare industriala, servicii de
control al calitatii si de autentificare, crearea
si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor
de calculator, programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, dezvoltarea de
sisteme pentru prelucrarea datelor, scriere de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
de programe de prelucrare a datelor, realizarea
de programe de prelucrare a datelor, crearea
de programe de prelucrare a datelor, intretinere
de software de prelucrare a datelor, realizarea
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, proiectare si dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, creare de programe
de calculator pentru prelucrare date, proiectare
si dezvoltare de aparate de prelucrare a
datelor, servicii pentru proiectarea software-ului
de prelucrare de date electronice, inchirierea
de software informatic, de echipamnet pentru
prelucrarea datelor si de dispozitive periferice
pentru computer.

spatiile de cazare, servicii de cazare temporara
oferite de campinguri de vacanta, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanta, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, furnizare de informatii
despre servicii de cazare temporara, servicii
de touroperatori pentru rezervare de cazare
temporara, servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacante, servicii de informare,
consiliere si de rezervare in legătură cu cazarea
temporara, servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de restaurant si bar,
servicii de restaurant de sushi, servicii de
restaurant fast-food, servicii de informare pentru
restaurant, servicii educative privind furnizarea
de servicii specific restaurantelor, servicii de
restaurant pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante, furnizarea
de informatii despre servicii de bar, servicii de
bufet pentru barurile cu cocteiluri, furnizare de
informatii cu privire la servicii de bar, servicii
de pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni
pentru animale, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, furnizarea de facilitati pentru camping,
servicii de camping pentru turiști, servicii de
cazare temporara oferite de campinguri de
vacanta, rezervare de spatii de cazare in cadrul
campingurilor, servicii de cantina, inchiriere de
scaune, mese, fete de masa, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de cresa, servicii
de cresa asigurate in zone de cumpărături,
inchirierea dozatoarelor de apa potabila, servicii
de catering, care constau in furnizarea de
produse alimentare si băuturi, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru scoli, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de consultanta in domeniul
cateringului, servicii de catering pentru cămine
de batrani, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spatii
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistenta
medicala, servicii de catering pentru spatii
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spatii special amenajate pentru
târguri si expoziții, servicii de caritate, si anume
furnizarea de catering de alimente si băuturi,
servicii de consultanta in domeniul cateringului,
sculptura in alimente, servicii de tabere de
vacanta (cazare), servicii hoteliere, servicii
hoteliere in stațiuni turistice, rezervări de hoteluri,

43. Furnizare de spatii pentru evenimente si de
spatii pentru birouri provizorii si pentru reuniuni,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spatii special amenajate pentru
banchete si evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii  de cazare pentru evenimente,
servicii de unitati de cazare, servicii de cazare
hotelieră, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare pentru reuniuni, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii de camping pentru turiști
(cazare), servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de caritate, si anume cazarea temporara,
servicii de adapost de urgenta (locuri de cazare
temporara), servicii de cazare in case de
odihna pentru tineri, servicii de agentii de turism
privind spatiile de cazare, servicii de cazare
temporara oferite de campinguri de vacanta,
servicii de schimb de locuri de cazare, servicii
de recepție pentru cazare temporara ( inmanare
de chei), servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în stațiuni turistice, servicii de camping pentru
turiști, servicii oferite de tabere de vacanta
(cazare), servicii de  agentii de turism privind
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rezervări de pensiuni, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante si mese, rezervări
de hotel pentru terti, rezervări de spatii de
cazare temporara, inchirierea aparatelor de
iluminat, inchirierea sălilor de ședințe, servicii
de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporara ( gestionarea sosirilor si plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant fast
food, servicii de restaurant in cadrul hotelurilor,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de aziluri de batrani,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), inchirierea de
(locuințe pentru) cazare temporara, rezervări
pentru cazarea temporara, furnizare de informatii
online despre rezervări la hoteluri, furnizare
de informatii online despre rezervări de cazare
pentru concediu, inchirierea corturilor, servicii
de case de vacanta, inchirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorare de torturi,
furnizarea de informatii si consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2022 06771
(151) 27/09/2022
(732) IULIANA-GABRIELA BUCUR,

SAT BLEJOI, STR. MIHAIL
SSADOVEANU NR. 4, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

BUCURAs 75

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.07.01;
21.01.01; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ec2124),
gri (HEX #404040), alb (HEX #ffffff)

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

29. Carne.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 29 și 33.

───────
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(210) M 2022 06773
(151) 27/09/2022
(732) SAUCIUC AURELIA P.F.A.,

SAT FIERBINTII DE SUS, STR.
SALCÂMULUI NR. 1, JUD.
IALOMIȚA, ORAȘ FIERBINȚI
TÂRG, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

BARUL LUI BOBITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, servicii ale barurilor, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2022 06776
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(540)

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

3. Preparate cosmetice, unguente de uz
cosmetic.

───────

(210) M 2022 06777
(151) 27/09/2022
(732) MILLENIUM GLOBAL

VISION SRL, STR. GEORGE
TOPÂRCEANU NR. 19, CAMERA
11, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

UTILITY ONE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice.

───────
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Primii dințișori, 
fără lacrimi pe obrăjori!

(740) DELIA BELCIU 
CABINET DEPROPRIETATE 
INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL. 39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, 
B-DUL LACUL TEI NR. 56, 
BL. 19, SC. B,BUCUREȘTI, 
020392, ROMANIA



(210) M 2022 06779
(151) 27/09/2022
(732) ELEGANCE CAR TAXI SRL,

STRADA GRAMONT NR.38,
PARTER, SPATIUL R5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

ELEGANCE TAXI

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online.
39. Organizarea de servicii de transport, servicii
de transport tip taxi.

───────

(210) M 2022 06780
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(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)

Pielea ta e un poem

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

5. Suplimente dietetice și nutritive pentru
consumul uman, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate pe bază de vitamine, unguente de uz
farmaceutic.

───────

(210) M 2022 06781
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(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)

Doppelherz System Kollagen
Beauty Pielea ta e un poem

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

5. Suplimente dietetice și nutritive pentru
consumul uman, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate pe bază de vitamine, unguente de uz
farmaceutic.

───────
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(210) M 2022 06782
(151) 27/09/2022
(732) ELEONORA PHYSIO S.R.L.,

STR.ARMONIEI, NR.43, AP.1,
JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540477, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ELEONORA PHYSIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de sport și fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, servicii sportive și de fitness,
administrare de centre de fitness, servicii
oferite de centrele de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), antrenamente
pentru sănătate și de fitness, servicii de
formare în domeniul fitnessului, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
servicii educaționale referitoare la fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, activități sportive, antrenamente
sportive, pregătire sportivă (instruire), educație,
divertisment și sport, activități sportive și
culturale, servicii de educare sportivă, servicii
de educație sportivă, servicii pentru parcuri
sportive, furnizare de săli de sport, organizare
de antrenamente de sport, activități sportive
și de recreere, servicii furnizate de cluburi
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii de antrenament pentru activități
sportive, servicii educative, de divertisment și
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
închiriere de echipament și instalații sportive,
furnizare de instalații pentru săli de sport,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, cursuri, antrenament și instruire în
domeniul sportului, închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
punere la dispoziție de instalații pentru cluburi

sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, servicii de săli de sport în
materie de culturism, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de pregătire sportivă, publicare de publicații
medicale, instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, antrenament sportiv, servicii de
antrenamente fizice, supravegherea executării
exercițiilor fizice, servicii de educație fizică,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
educație cu privire la sănătatea fizică,
instruire în materie de educație fizică, servicii
educative pentru menținerea condiției fizice,
servicii în materie de educație fizică, servicii
educaționale referitoare la formă fizică, servicii
de instruire pentru menținerea formei fizice,
servicii pentru furnizarea echipamentelor pentru
exerciții fizice, furnizare de instalații pentru
menținerea condiției fizice, cursuri de instruire
privind menținerea formei fizice, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor
fizice, servicii de antrenamente virtuale pentru
condiție fizică, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice,
servicii de educație în materie de activități
fizice, coordonare de cursuri de întreținere
a condiției fizice, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, servicii de evaluare a condiției fizice
pentru antrenament, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune, punerea
la dispoziție de instalații pentru menținerea
condiției fizice, instruire în materie de educație
fizică pentru adulți și copii, 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, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției
fizice, furnizarea de echipamente și de cursuri
de pregătire în domeniul exercițiilor fizice,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menținerea condiției fizice, pregătire
în domeniul acupuncturii, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, cursuri
de gimnastică prenatală, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de gimnastică, educație în
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domeniul conștientizării necesității de mișcare,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică.
44. Fizioterapie, servicii de fizioterapie, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
masaj, furnizarea de informații referitoare la
masaj, masaj în domeniul sporturilor, masaj
al țesuturilor adânci, servicii de masaj la
picioare, servicii de masaj pentru femei gravide,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, servicii de consultare în legătură
cu masajul, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii de
stațiuni balneare pentru sănătate, complexuri
balneare, furnizare de centre de recuperare
fizică, servicii de medicină sportivă, servicii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
echipamente medicale, servicii medicale și
de sănătate, închiriere de echipamente și
aparate medicale, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii de clinici medicale și
de sănătate, furnizare de informații medicale
în domeniul pierderii în greutate, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru
spa, furnizare de terapii cu laser pentru
tratarea afecțiunilor medicale, hidroterapie,
servicii de sănătate prin hidroterapie, servicii
de hidroterapie la domiciliu, asistență sanitară
în legătură cu hidroterapia, reabilitare fizică,
teste de condiție fizică, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, furnizare de
informații despre controale fizice, servicii de
testare medicală, și anume, evaluarea condiției
fizice, servicii de medicină alternativă, servicii în
domeniul reiki (tehnică de vindecare în medicina
alternativă), servicii de medicină regenerativă,
servicii medicale în domeniul tratamentului
durerilor cronice, masaj shiatsu, masaj și
masaj shiatsu terapeutic, servicii de reflexologie,
reflexologie, servicii de acupunctură, furnizare
de informații despre acupunctură, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii
de consiliere medicală în materie de dietă,
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consiliere legată de nutriție, orientare
dietetică și nutrițională, consultanță profesională
în materie de nutriție, furnizare de informații
referitoare la nutriție, consiliere cu privire la diete
și nutriție, servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutritive, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru

pierderea în greutate de uz medical, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, servicii de
consultanță legate de nutriție.

───────

(210) M 2022 06783
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(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)

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

5. Suplimente dietetice și nutritive pentru
consumul uman, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate pe bază de vitamine, unguente de uz
farmaceutic.

───────

Activează-ți frumusețea 
din interior

Doppelherz System
Kollagen Beauty 
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(210) M 2022 06784
(151) 27/09/2022
(732) KREA COLORI PROJECT SRL,

BD. MIRCEA VODA, NR. 21D,
MEZANIN, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KREA COLORI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru, violet,
galben, portocaliu, negru

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

2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, strat de protecție, vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, straturi de protecție
din rășină, șelac (șerlac), balsam de canada
(rășini naturale în stare brută), colofoniu,
copal, masticuri (rășină naturală), rășini folosite
pentru straturi de protecție, rășini naturale
brute pentru fabricarea lacurilor, rășini naturale
colorate permanent, rășini naturale folosite
la fabricarea de adezivi, rășini naturale în
stare brută pentru fabricarea vernisurilor, rășini
utilizate în pigmentare, rășină de dammar,
rășină de pin (rășină naturală în stare
brută), rășină-gumă, sandarac, acoperiri care
pot fi întărite prin iradiere pentru beton,
acoperiri cu pulberi, acoperiri cu pulberi aplicate
prin pulverizare, acoperiri decorative aplicate
prin pulverizare, acoperiri epoxidice, acoperiri
epoxidice folosite la pardoselile industriale
din beton, acoperiri folosite în industria
artelor grafice, acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, acoperiri pentru finisarea pieselor de
mobilier, acoperiri pentru impermeabilizare (cu
excepția produselor chimice), acoperiri pentru
sol (vopsele și ulei), aditivi folosiți la acoperire,
agenți de acoperire din plastic pentru protejarea

lemnului împotriva igrasiei (vopsele), agenți de
uscare pentru vopsele și masticuri, argint sub
formă de pastă, cerneluri pentru imprimare,
marcare și gravură, rășini naturale în stare
brută, lacuri, acuarele (fixativi pentru -), aditivi
de uscare pentru cerneluri tipografice, aditivi
pentru vopsea sub formă de materii colorante
pentru nuanțare, aditivi sicativi pentru cerneluri
de imprimare, agenți de avivare fluorescenți
(materii colorante), agenți de dispersie folosiți
în industria artelor grafice, alb (coloranți sau
vopsele), alb de titan, albastru de prusia,
albastru ultramarin ca pigment, annatto, annatto
(colorant roșu), annatto (coloranți), auramină,
baițuri de lemn fungicide și hidrofuge, baițuri
folosite pe piei, baițuri folosite pe piele,
baițuri folosite pe podele, cartușe cu cerneală
solidă (încărcate) pentru imprimante cu jet de
cerneală, cartușe cu jet de cerneală (umplute),
cartușe cu toner pentru folosirea la calculator,
cartușe cu tuș, umplute, pentru imprimante,
cartușe de cerneală, umplute, pentru faxuri,
cartușe de imprimantă (încărcate) pentru
dispoztive de imprimare electronică, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare fotografice, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare termice,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
cu laser, cartușe de toner (încărcate) pentru
imprimante matriciale, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe de
toner, umplute, pentru imprimante cu jet de
cerneală, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante laser, cartușe de toner, umplute,
pentru mașini de imprimat, cartușe umplute
cu cerneală comestibilă, pentru imprimante,
cartușe umplute cu toner (pentru imprimante
și fotocopiatoare), cartușe umplute cu toner
pentru imprimante de calculator, cerneală de
imprimat cu conductivitate electrică, cerneală
de termografie, cerneală de tipar, cerneală
invizibilă, cerneală iridiscentă, cerneală pe
bază de cinabru (chinovar) pentru marcarea
animalelor, cerneală pentru confecționarea de
foi în culori multiple cu transfer la uscat,
cerneală pentru heliogravură, cerneală pentru
imprimante, cerneală pentru imprimante cu jet
de cerneală, cerneală pentru imprimante și
xeroxuri, cerneală pentru mimeograf, cerneală
pentru piei, cerneală pentru pielărie, cerneală
pentru planografie, cerneală pentru serigrafie,
cerneală pentru tatuaje, cerneală sub formă
de cartușe, cerneluri antistatice, cerneluri
comestibile, cerneluri conductive, cerneluri cu
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fragranță microîncapsulată pentru imprimarea
flexografică, cerneluri de gravură, cerneluri
de imprimare tratate cu raze ultraviolete,
cerneluri de imprimerie, cerneluri de marcaj,
cerneluri metalice, cerneluri metalice pentru
imprimare, cerneluri pe bază de plastisol
pentru utilizare în serigrafie, cerneluri pentru
colorarea materialelor textile, cerneluri pentru
confecționarea de decalcomanii, cerneluri pentru
copiatoare, cerneluri pentru imprimare offset,
cerneluri pentru marcarea animalelor, cerneluri
pentru serigrafie, cerneluri în casete cu cilindru,
coloranți alimentari și pentru băuturi, cerneluri
(toner) pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
cerneluri tipografice folosite în industria artelor
grafice, cerneluri tipografice folosite în procesele
de tipărire litografică, cerneluri tipografice
lucioase, cerneluri tipografice pentru utilizare la
tipar ofset, cerneluri tipografice termocromice,
cerneluri uscate, cerneluri uscate sub formă
de pulbere folosite ca materii colorante,
cinabru (chinovar), colorant obținut din coji
de nucă, coloranți, coloranți acizi, coloranți
bazici (coloranți cationici), coloranți cu efect
rapid, coloranți cu solvent pentru lemn,
coloranți de anilină, coloranți de cadă, coloranți
direcți, coloranți folosiți ca materiale auxiliare
în industria tipografică, coloranți folosiți la
fabricarea cernelurilor tipografice, coloranți
folosiți la fabricarea hârtiei, coloranți folosiți
la fabricarea produselor farmaceutice, coloranți
folosiți la fabricarea săpunului, coloranți folosiți
la reproduceri grafice, coloranți lichizi, coloranți
naturali, coloranți pe bază de alizarină, coloranți
pe bază de naftol, coloranți pe bază de polimeri,
coloranți pe bază de sulf, coloranți pentru
acoperiri de suprafață, coloranți pentru anilină,
coloranți pentru aplicare pe lemn, coloranți
pentru beton, coloranți pentru imprimarea
culorilor permanente, coloranți pentru materiale
celulozice, coloranți pentru materiale fibroase,
coloranți pentru materiale textile, coloranți
pentru mortar, coloranți pentru piele, coloranți
pentru producția de cerneluri de imprimare,
coloranți pentru restaurarea mobilei, sub
formă de marker, coloranți pentru utilizare în
industrie, coloranți pentru vopsele, coloranți
pentru vopsele ceramice, coloranți sintetici,
coloranți solubili în alcool, coloranți ultramarini,
coloranți solubili în ulei, coloranți utilizați la
fabricarea compozițiilor de formare din plastic,
coloranți utilizați la fabricarea vopselei, coloranți
utilizați în formularea vopselelor, culori pentru
tatuaje, decapanți, dioxid de titan (pigmenți),
dioxid de titan pentru utilizare ca pigment,
dispersii apoase de pigmenți pentru finisarea
pielii, dispersii apoase de pigmenți pentru

imprimarea pe materiale textile, dispersii apoase
de pigmenți pentru colorarea în masă a
materialelor, emulsii de argint (pigmenți), extract
de băcan (materii colorante), extract de lemn
colorant, fixatori pentru materii colorante, fum
(negru de -) (pigment), funingine (pigment),
garanță, gravuri (cerneluri pentru -), gumă-
gutta pentru vopsea, hârtie pentru vopsirea
ouălor de paște, imprimare (paste (cerneluri)
de -), imprimerie (cerneluri de -), indigo
(colorant), încălțăminte (coloranți pentru -),
lacuri pentru cerneala de imprimare, lacuri
tipografice, lemn (coloranți pentru -), lemn
(mordanți pentru -), lemn quebracho pentru
colorare, lemn colorant, lemn colorant (extract
de -), lemn galben (dracilă) (colorant), litargă,
masicot, materiale colorante folosite la realizarea
filmelor de animație, materiale utilizate drept
constituenți pentru cerneluri de tipărire, materie
colorantă adezivă, materii colorante, materii
colorante folosite la articole de sticlărie,
materii colorante folosite la emailuri, materii
colorante folosite în industria textilă, materii
colorante folosite în industrie, materii colorante
pentru adăugare în mortar, materii colorante
pentru amestecare cu ciment, materii colorante
pentru fabricarea săpunului, materii colorante
pentru lemn, materii colorante pentru mase
plastice, materii colorante pentru materiale
plastice, materii colorante pentru textile, materii
colorante pentru utilizare cu materiale plastice,
materii colorante pentru utilizare la vopsele,
minerale prelucrate pentru utilizare ca aditivi
la coloranți, minerale prelucrate pentru utilizare
ca aditivi la vopsele, miniu, mordanți, mordanți
(fixativi) pentru acuarele, mordanți (fixativi)
sub formă de vernisuri, mordanți destinați
utilizării în industrie, mordanți pentru piele,
negru (materii colorante sau vopsele), negru
de flacără (pigmenți), negru de fum (pigment),
negru de fum (chinoroz) (colorant), oxid de
cobalt (coloranți), oxid de zinc (pigment),
oțetar pentru lacuri, paste de imprimare, paste
de tipar (cerneluri), pământ de siena, paste
folosite la colorare, paste pentru reproduceri
grafice, pigment pe bază de sulfat de bariu
pentru vopsele, pigmenţi fosforescenţi, pigmenți,
pigmenți anorganici, pigmenți anorganici de
oxizi metalici, pigmenți conductivi electric pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, pigmenți cu
proprietăți de bronzare, pigmenți de materiale
plastice sintetice sub formă de granule,
pigmenți fotocromi, pigmenți ignifugi, pigmenți
luminiscenți, pigmenți organici, pigmenți organici
pentru fabricarea materiilor colorante, pigmenți
organici pentru fabricarea cernelurilor de tipar,
pigmenți pe bază de titan, pigmenți pentru
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colorare, pigmenți pentru folosirea în industria
artelor grafice, pigmenți pentru imprimare,
pigmenți pentru imprimare pentru materiale
textile, pigmenți pentru straturi de protecție,
pigmenți pentru utilizare ca și coloranți în
formare prin injecție, pigmenți pentru utilizarea
la prepararea cernelurilor, pigmenți pentru
utilizarea la producerea de cerneluri tipografice,
pigmenți pentru vopsele, pigmenți rezistenți
la foc, pigmenți sub formă de dispersii de
alchidal, pigmenți sub formă de pulbere, pigmenți
sub formă lichidă, pigmenți termocromatici,
pigmenți termocromici, pigmenți utilizați la
fabricarea de produse cosmetice, pigmenți
utilizați la fabricarea fibrelor sintetice, pigmenți
utilizați la fabricarea hârtiei colorate, pigmenți
utilizați la fabricarea produselor farmaceutice,
pigmenți utilizați în cerneluri tipografice pentru
procese de imprimare litografică, pigmenți
utilizați în vopsele, preparare pentru colorarea
în masă a materialelor, preparate colorante
depozitate în tuburi, preparate de colorare pentru
colorarea vopselelor, preparate din pigmenți,
preparate pentru colorare, preparate pentru
vopsire (colorare), produse colorante pentru
adăugare la materiale polimerice, produse
concentrate cu pigment pentru materiale plastice
sintetice, produse cromogene, produse de
maturare pentru vopsele de tâmplărie fină,
produse în formă concentrată pentru colorarea
materialelor în vrac, pulbere de amorsare
(kiriko), pulbere de curcuma (turmeric) folosită
drept colorant, pulberi fluorescente colorate,
pulberi metalice colorate, pulberi sub formă
de amorse (jinoko), roșu de coșenilă, sicative
pentru culori, sicativi (agenți de uscare) pentru
vopsele, sicativi pentru pigmenți, sicativi utilizați
ca agenți de uscare pentru cerneluri, sicativi
utilizați ca agenți de uscare pentru învelitori,
substanțe colorante, substanțe de fixare pentru
coloranți, suspensie de pigmenți în apă pentru
colorarea betonului, suspensie de pigmenți în
apă pentru colorarea produselor de ciment,
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare, toner
pentru imagini uscate pentru echipament de
fax, toner pentru imprimante şi xeroxuri, toner
pentru imprimare, toner pentru imprimare offset,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, tonere, tonere (cerneluri uscate)
pentru xerografie, șofran (colorant), tonere
introduse în cartușe, turmericul (șofranul indian),
vopsea colorată pentru fațade, vopsele de
etanșare împotriva acțiunii factorilor atmosferici,
vopsele pentru colorarea sticlei, vopsele pentru
piele, vopsele pentru tatuaje, vopsele utilizate
pentru pielărie, vopsele și coloranți, aditivi pentru
vopsea sub formă de agenți reducători, aditivi

pentru vopsea sub formă de promotoare, aditivi
pentru vopsea sub formă de stabilizatori, aditivi
sub formă de lianți pentru vopsele, agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de fixare pentru
lacuri, agenți de îngroșare pentru culori, agenți
de legare pentru vopsele, agenți de îngroșare
pentru lacuri, agenți de îngroșare pentru vopsele,
agenți de îngroșare sintetici pentru vopsele,
agenți organici de legătură pentru vopsele,
agenți stabilizatori folosiți la vopsele, aglutinanți
pentru vopsele, aglutinanți pentru vopsele și
chituri, balsam de canada, compoziții sicative
pentru vopsea, diluanți pentru cerneluri, diluanți
pentru grund, diluanți pentru lacuri, diluanți
pentru lacuri și alte vopsele, diluanți pentru
materii colorante, diluanți pentru produse de
acoperire, diluanți pentru refinisarea vehiculelor,
diluanți pentru vernis, diluanți pentru vopsele,
gumă de terebentină, înlocuitor de terebentină
utilizat ca diluant în lacuri, lianți pentru
firnisuri, lianți pentru lacuri, lianți pentru vopsele,
preparate de diluare pentru vopsele și produse
de acoperire, preparate pentru diluarea lacurilor,
preparate pentru etanșare, preparate pentru
uscarea vopselei, preparate pentru uscarea
vopselelor, solvenți pentru diluarea vopselelor,
stabilizatori pentru vopsele, substanțe sicative
pentru vopsea, terebentină (diluant pentru
vopsele), terebentină (spirt alb) folosita la
subțierea vopselelor, terebentină de gumă
utilizată pentru subțierea vopselelor, înlocuitor
de terebentină utilizat ca diluant de vopsele,
terebentină (spirt alb) folosită la subțierea
lacurilor, vopsele (agenți de îngroșare pentru
-), vopsele (lianți pentru), white-spirit folosit ca
diluant pentru vopsele, preparate de acoperire
pentru protecția împotriva frecării, preparate
de acoperire pentru protecție împotriva uzurii,
preparate pentru acoperire cu proprietăți
hidrofuge (vopsele sau uleiuri), preparate pentru
protejarea suprafețelor de zidărie, preparate
stabilizatoare sub formă de acoperiri, produse
de finisare pentru ceruri, produse de finisare
pentru tratarea lemnului, produse de protecție
pentru a fi utilizate pe metale (vopsele), pulberi
sub formă de vopsea folosite ca acoperiri, rășini
epoxidice utilizate la acoperirea pardoselilor
(strat de protecție), rășini epoxidice utilizate la
acoperirea pereților (căptușeli), rășini epoxidice
utilizate la acoperirea suprafețelor de construcții
(căptușeli), rășini epoxidice încărcate cu metal
ușor (strat de acoperire), șelac (șerlac) folosit ca
acoperire de suprafață, compoziții de acoperire
cu proprietăți de impermeabilizare (vopsele sau
uleiuri), compoziții de acoperire pentru aplicare
pe lucrări de zidărie (vopsele), compoziții de
acoperire pentru aplicarea la beton (vopsele
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sau uleiuri), compoziții de acoperire pentru
aplicarea la zidaria de caramidă (vopsele
sau uleiuri), compoziții de acoperire pentru
conservarea betonului (vopsele sau uleiuri),
compoziții de acoperire pentru conservarea
zidăriei (vopsele sau uleiuri), compoziții de
acoperire pentru protejarea lucrărilor de zidărie
(vopsele sau uleiuri), compoziții de protecție
împotriva agenților atmosferici, compoziții pentru
acoperire sub formă de uleiuri, compuși pentru
etanșarea podelelor (vopsele și uleiuri), căptușeli
colorate pentru suprafețe folosite la fabricarea
piscinelor și a stațiunilor balneare cu fibră
de sticlă, finisaje pentru pardoseli din lemn,
glazuri, grunduri epoxidice, învelișuri anorganice
(vopsele sau uleiuri, altele decât materiale de
construcție), lacuri, metal sub formă de folie
și pulbere pentru utilizare în pictură, decorare,
imprimare și artă, materiale de acoperire
organometalice, materiale de acoperire pentru
forme de turnare (vopsele sau uleiuri), materiale
de acoperire pentru protecția pereților de zidărie
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), materiale de
acoperire pentru protejarea suprafețelor expuse
la coroziune galvanică, materiale de acoperire
pentru suprafețe (vopsele sau uleiuri), materiale
de acoperire pentru zidărie (vopsele sau uleiuri),
materiale de protecție a betonului împotriva apei
(vopsele sau uleiuri), materiale pentru acoperire
sub formă de uleiuri, materiale pentru colorarea
fritei, materiale pentru colorarea substraturilor
ceramice, metale (produse pentru protecția -
lor), materiale pentru decorarea (colorarea)
lemnului, învelișuri de protecție pentru piatră
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), straturi de
acoperire care conțin granule reflectorizante,
straturi de acoperire de tip vopsea pentru lemn,
straturi de acoperire din plastic pentru protejarea
metalelor împotriva umezelii (vopsele), straturi
de acoperire pentru mulaje de lingouri, straturi de
acoperire sub formă de materiale electroforetice
(vopsele), straturi de acoperire sub formă de
spray-uri (vopsele), straturi de acoperire sub
formă de vopsea pentru carena navelor, straturi
de acoperire sub formă de vopsele pentru
industria auto, straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru vehicule, straturi de protecție
intumescente (vopsele sau uleiuri, altele decât
materiale de construcție), straturi de protecție
pe bază de elastomeri pentru conductele de
petrol, straturi de protecție pentru finisarea
betonului, straturi de protecție pentru pereți,
straturi de protecție pentru prevenirea petelor
(altele decât substanțele chimice), straturi de
protecție sub formă de materiale electrolitice
(vopsele), substanțe de conservare, vopsele și
lapte de var, straturi de protecție transparente

pentru vehicule, substanțe de acoperire din
bitum (vopsele), tratamente pentru conferirea
aspectului de învechit, ulei pentru tratarea
pistelor de popice, uleiuri pentru lemn, var stins
(lapte de var), vopsele antiurină

───────

(210) M 2022 06788
(151) 27/09/2022
(732) LE FEMME JOLIE ESTHETIQUE

SRL, CALEA MOȚILOR NR. 160A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510134,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

La Femme Jolie

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



(210) M 2022 06789
(151) 27/09/2022
(732) MARIANA-CRISTINA MARINEL,

ȘOS. GHEORGHE IONESCU
SISEȘTI NR. 42, PARTE, AP.
9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, C-LEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

KIDS CLUB NURSERY,
PRIMARY & SECONDARY

SCHOOL DEDICATED
TO EXCELLENCE

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 01.05.07; 01.05.12; 24.17.05;
24.17.25; 29.01.15; 16.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 02.05.08

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

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

41. Prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
educație, educație preșcolară, servicii de creșe
(educație), furnizarea educației, educație și
instruire, servicii specifice școlilor (educație),
informații în materie de educație, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
organizare de examene pentru evaluarea

nivelului de pregătire, pregătire de cursuri și
examene în scop educațional, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, cursuri
de dezvoltare personală, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment).
43. Servicii de creșă (mâncare și băutură),
furnizare de programe după școală (cazare și
mâncare), furnizare de programe înainte de
școală, cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat.

───────

(210) M 2022 06790
(151) 27/09/2022
(732) LA FEMME JOLIE ESTHETIQUE

SRL, CALEA MOȚILOR NR. 160A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510134,
ALBA, ROMANIA

(540)

Dr. Jolie Esthétique

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.02; 26.11.03

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

44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────
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(210) M 2022 06792
(151) 27/09/2022
(732) SOUND MASTER CREATION

S.R.L., STR. COSTACHE
NEGRUZZI NR. 6, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Led Stage
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing promoțional, campanii de marketing,
estimări pentru marketing, furnizare de
informații de marketing, consultanță în
marketing, publicitate și marketing, asistență
în marketing, marketing de produse, studii
de marketing, servicii de marketing, servicii
de marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea

și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității
de brand pentru alte persoane, închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate.

───────

(210) M 2022 06794
(151) 27/09/2022
(732) PAPER CRAFT SRL, STR.

(540)

PAPER CRAFT
shaping the paper

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

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

clase:
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, pungi de cadou, produse de
papetarie, cutii din carton şi plicuri, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie, colţare din carton,
materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie
sau carton.

───────
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RĂȘINARI NR. 492, JUD. SIBIU,
SIBIU, 557200, ROMANIA



(210) M 2022 06795
(151) 27/09/2022
(732) STA NAMSUS S.R.L., B-DUL

(540)

NAMSUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de asistență în producție,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru gestionarea forței de muncă,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
aplicație software descărcabilă 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 interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, 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), înregistrate
sau descărcabile, software pentru integrarea
segmentelor de control, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
dat, software, hardware pentru comunicarea 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,
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.
42. Servicii informatice de analiză de date,
servicii de analiză de date tehnice, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it),
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, consultanță
în materie de sisteme informatice, consultanță
în materie de securitate informatică, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul analizei sistemelor
informatice, servicii de consultanță și informații
despre integrarea sistemelor informatice,
consultanță în materie de dezvoltare de sisteme
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, servicii de
consultanță în materie de aplicații informatice de
planificare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023

REPUBLICII NR. 25, BL. 25, SC.
3, ET. 3, AP. 11, JUD. CARAȘ
SEVERIN, REȘIȚA, ROMANIA

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



(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, integrarea programelor
informatice, servicii de integrare a sistemelor
informatice, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
proiectare de software, 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, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 06798
(151) 30/09/2022
(732) BATLAND TRANSYLVANIA

SECURITY SRL, STR.
BUSUIOCULUI, NR. 3, JUDEȚ
MUREȘ, SÎNTANA DE MUREȘ,
547565, MUREȘ, ROMANIA

(540)

BATLAND TRANSYLVANIA
SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 24.01.05; 03.07.24

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb, bej

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de instalare, punere în
funcţiune, revizii, verificări tehnice periodice,
reparaţii pentru sisteme şi echipamente de
securitate pentru antiefracţie, supraveghere,
detecţie şi control, intervenţie pirotehnică,
servicii de instalare/montare sisteme de alarmă,
sisteme şi echipamente pentru supraveghere
video, sisteme şi echipamente de control
acces, interfoane, echipamente de avertizare,
instalarea de sisteme (aparate împotriva
efracţiei), instalare de protecție împotriva
incendiilor industriale, instalare de sisteme
de protecție medioambientală, instalare de
alarme, reparații de alarme, instalarea de
alarme antifurt, instalare de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
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alarme anti-incendiu, instalare de alarme anti-
incendiu, reparații sau întreținere de alarme
de incendiu, întreținere și service de alarme
de securitate, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare,întreținere și
reparare de alarme antifurt, instalare și reparare
de dispozitive de alarmă antifurt, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
alarmă anti-incendiu, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă de incendiu, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare de
aparate de securitate pentru case, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță.
38. Telecomunicatii, servicii de dispecerat
pentru monitorizarea serviciilor de pază, servicii
de transmisie, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de transmisie de
voce și de date, servicii de dispecerat pentru
monitorizarea sistemelor de supraveghere,
alarmare şi protecţie.
39. Servicii de transport securizat, servicii
de transport valori, servicii de depozitare
securizată (transport), transport securizat,
transport securizat de valori, transport securizat
cu camion, transport de valori în vehicule
securizate, servicii de informații referitoare la
transportul securizat, transport securizat de
bunuri, persoane şi valori.
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, activităţi de investigaţie şi protecţie
a bunurilor şi persoanelor, servicii de pază
pentru infrastructuri prin sisteme de monitorizare
la distanță, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază, servicii de pază contractuale,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
pază și protecție, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, închiriere de echipamente de

protecție, salvare, siguranță și aplicare a legii,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
închiriere de alarme, supravegherea alarmelor
antiefracție, servicii de monitorizare a alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, controlul de securitate al
bagajelor, marcaj de securitate pentru bunuri,
consultanță în materie de securitate, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță în
materie de securitate fizică, servicii de securitate
pentru evenimente publice, evaluare a riscurilor
în materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industrial,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor, servicii de consultanţă în domeniu,
servicii de pază pentru bunuri, obiective, valori,
persoane, servicii de intervenţie la sistemele de
alarmare.

───────
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(210) M 2022 06800
(151) 27/09/2022
(732) ROYAL TEA IMPEX SRL, STRADA

FLUIERULUI NR. 43, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

C.T.W. BOBA&TEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.09.05

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

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, esențe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malț, must
de malț, apă minerală (băuturi), 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 substituenții de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, șerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenții de lapte,

siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru
băuturi.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepția berii, băuturi alcoolice care conțin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi distilate,
esențe 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.
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, servicii
de comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare.

───────

(210) M 2022 06802
(151) 27/09/2022
(732) DENIS VISION S.R.L., STR.

DIGULUI, NR. 23, JUDEȚ ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Dr. Denis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────
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(210) M 2022 06803
(151) 27/09/2022
(732) DENIS VISION S.R.L., STR.

(540)

Satlink
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume 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.

───────

(210) M 2022 06804
(151) 27/09/2022
(732) DENIS VISION S.R.L., STR.

(540)

Breckner
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi

instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume 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.

───────

(210) M 2022 06805
(151) 27/09/2022
(732) EURO FILMAR SRL, SAT PIATRA

FÂNTÂNELE, NR. 386,JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, COMUNA
TIHA BÂRGĂULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

GRAND PARK RENIX

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

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

clase:
12. Remorci, remorci (vehicule), remorci rutiere,
remorci pentru transport, caroserii pentru
remorci, remorci pentru tractoare, remorci
pentru camioane, remorci pentru vehiculele
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terestre, remorci pentru transportul de utilaje,
remorci pentru transportul de vite, șasiuri
de remorci pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
remorci pentru transport de biciclete, bare
de remorcare pentru remorci, remorci pentru
transportul în vrac, remorci pentru transportul
de carturi, remorci frigorifice, remorci pentru
tractarea bărcilor, platforme elevatoare pentru
vehicule, cuple de remorcare pentru vehicule,
cârlige de remorcare pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, accesorii
pentru transportul (ridicarea) încărcăturilor
autovehiculelor, piese de schimb pentru remorci
respectiv: anvelope, jante, prezoane, protecții
pentru aripi pentru vehicule terestre, axe, osii,
punti, cabluri de frana pentru vehicule, cuple
de remorcare pentru vehicule, sisteme de
siguranță pentru vehicule (altele decât sistemele
de închidere), amortizoare pentru vehicule,
garnituri pentru frana, componente de frână
pentru vehicule, bucșe pentru vehicule, suruburi
pentru remorci, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, roți de
rezervă pentru vehicule, roți pentru remorci,
saboți de frână pentru vehicule, tamburi de frână
pentru vehicule.
35. Managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), servicii de vânzare cu amănuntul
de tablă de aluminiu, remorci, piese de schimb
pentru remorci, servicii de publicitate, marketing
şi promovare in legatura cu tablă de aluminiu,
remorci, piese de schimb pentru remorci,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul de tablă de aluminiu,
remorci, piese de schimb pentru remorci, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, promovarea
vânzării la produselor şi/sau servicii ale terţilor pe
un site şi/sau un portal de internet, publicitate,
inclusiv promovare aferentă vânzării de articole
si servicii pentru terti, prin transmiterea
materialului publicitar si difuzarea mesajelor
publicitare prin retelele informatice, publicitate
la serviciile altor vânzători, permiţând clienţilor
să vadă şi să compare comod produsele
şi serviciile acelor vânzători, studii de piata,
analize de piaţă, publicitate directă prin poştă,
servicii de promovare, publicitate, organizarea
şi coordonarea de spectacole comerciale în
scopuri de afaceri comerciale sau publicitare,
informaţii şi asistenţă privind furnizarea şi

promovarea mărfurilor şi serviciilor şi alegerea
şi prezentarea produselor, furnizare de informaţii
şi consiliere potenţialilor cumpărători de mărfuri,
bunuri şi servicii, informaţii pentru afaceri,
informaţii comerciale furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de import-export.
37. Reparare de remorci, reparare de rampe de
ridicare, reparare de bare de remorcare pentru
vehicule, întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, montare piese
de schimb pentru vehicule.
39. Închiriere de remorci, închirieri de vehicule
de tracțiune și remorci, închiriere de vehicule
echipate cu platforme de ridicare, remorcare de
autovehicule, servicii de salvare, recuperare și
remorcare, prestare de servicii de parcuri de auto
și parcări.

───────

(210) M 2022 06806
(151) 27/09/2022
(732) ARONDA GLOBAL SRL, STR.

PRAHOVA, NR. 7, ETAJ 4, AP. 18,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 112233,
ROMANIA

(540)

A ARONDA global

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
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privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, onsultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitar,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, cercetare de marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web,
crierea de texte publicitare, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri.

software pentru prelucrarea datelor, servicii de
design de logo-uri.

───────

(210) M 2022 06807
(151) 27/09/2022
(732) DAS AYO DENT SRL, STR.

(540)

AIO DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 14.03.02

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii stomatologice mobile.

───────

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, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terti,
rearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe siteurile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor web, design
de arte grafice, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
scrierea de coduri, consultanță în domeniul
securității rețelelor de telecomunicații, proiectare
de modele simulate pe computer, proiectare de
prototipuri, design grafic pe computer pentru
proiecții de video mapping, servicii de inginerie
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(210) M 2022 06808
(151) 28/09/2022
(732) IL FORNO DELLA CASA SRL,

STR. MIRCEA ELIADE, NR. 25,
JUD. BUZĂU, NEHOIU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Il magico forno della casa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Batoane de cereale și batoane energizante,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, batoane de ovăz,
batoane dulci cu susan, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), batoane învelite în
ciocolată, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări
rapide preparate din musli, gustări tip prăjitură
din orez, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, preparate din cereale care
conțin tărâțe, preparate din cereale care conțin
tărâțe de ovăz, produse din cereale sub
formă de batoane, prăjituri de cereale pentru
consum uman, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite,
alune glazurate cu ciocolată, alune trase în
ciocolată, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți

de graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan), budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de griș, budincă de orez,
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
budincă pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri
de cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu hrean
japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, clătite
americane, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci,
crema spumă (dulce), cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme englezești custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, creme pe
bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub formă
de spume, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi,
fulgi de patiserie de unt de arahide, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de fasole
învelit într-o coajă moale pe bază de boabe
învelite în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
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hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, jeleuri de
fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,
marțipan din ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de migdale, migdale acoperite de
ciocolată, măr pané, înghețate și dulciuri,
înlocuitor de cremă, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de ciocolată,
pâine, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul de
crăciun (comestibil), panettone (cozonac italian),
pandișpanuri japoneze (kasutera), pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
pâine indiană, praline cu napolitană, preparate
din zahăr pentru cofetărie, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri din
mei sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie nemedicamentoase
pentru utilizare în timpul unei diete pe bază
de control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie

nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie umplute cu alcool,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie și înghețate, produse de patiserie
din făină de cartofi, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, rulouri cu scorțișoară, sosuri
de ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, vla
(cremă englezească custard), cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, cereale procesate, amidon și produse
obținute din acestea, preparate de coacere
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, aluaturi
și amestecuri din acestea, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, agenți de îngroșare
pentru gătit, agenți de îngroșare sintetici pentru
alimente, agenți organici de îngroșare pentru
gătit alimente, alac procesat, alimente preparate
din aluat, amarant prelucrat, amestecuri pentru
jeleu dulce din boabe de adzuki (mizu-yokan-no-
moto), amestecuri pentru produse de brutărie,
amestecuri pentru turtă de mălai, amidoane
modificate pentru uz alimentar (nu medical),
amidoane modificate și gelatinizate de uz
alimentar (nu medical), amidon alimentar din
bulbi de crin, amidon alimentar din castane
de apă, cereale, drojdie și agenți de dospire,
amidon alimentar din rădăcină de ferigă, amidon
alimentar din rădăcină de lotus, amidon de
konjac de uz alimentar, amidon de palmier
sago (pentru alimente), amidon de uz alimentar,
amidon din cartofi pentru alimente, amidon
natural pentru alimente, bulgur, cartofi (făină de
-), de uz alimentar, cereale procesate pentru
alimente de consum uman, condimente de
copt, derivați din amidon pentru consum uman,
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extras de malț pentru alimentație, fermenți
pentru paste, făină de cartofi, făină de linte,
frișcă (produse pentru a stabiliza -), făină de
migdale, făină de năut, glazuri din dextrină de
malț pentru alimente, gluten din grâu uscat,
gluten preparat ca produs alimentar, gumă de
guar pentru scopuri culinare, hamei prelucrat,
hrișcă, procesată, lianți pentru cârnați, extras de
malț pentru alimentație, malț pentru alimentație,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
maltodextrine pentru uz nutritiv (altele decât
cele medicale), malț pentru consum uman, mei
(cereale prelucrate), mâncăruri pe bază de
făină, paste alimentare făinoase, paste făinoase
alimentare, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște din aluat umplut, praf de chimion,
preparat din nucă de cocos pentru consum
uman, preparate alimentare pe bază de cereale,
preparate alimentare pe bază de malț, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, preparate
aromatice pentru prăjituri, preparate pe bază de
cereale, quinoa prelucrată, seitan (gluten de grâu
uscat), semințe de chimion uscate, semințe de
in de uz culinar (asezonare), semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
sirop de amidon de uz culinar, sorg prelucrat,
tapioca, tăiței din amidon, vermicelli din amidon,
șrot (produs obținut după măcinare), alimente
cu paste la conservă, alimente preparate pe
bază de tăieței, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, aluaturi pentru pizza congelată
pe bază de conopidă, ananas pané, aperitive
pe bază de făină, aperitive sărate pe bază de
faină, baghete umplute, banane pané, baozi
(chifle umplute), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,

chipsuri pe bază de cereale, chipsuri pe bază de
făină, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele cu caramel,
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele de
porumb preparate, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, floricele glasate cu zahăr, friganele
congelate, frigănele, fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, fulgi pita, galuște chinezești umplute
(gyoza, gătite), găluște de creveți, găluște de
orez, gimbap (fel de mâncare coreean pe bază
de orez), gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări care constau în
principal din pâine, gustări din porumb, gustări
din porumb expandat cu gust de brânză, gustări
din tortilla, gustări pe bază de grâu, gustări pe
bază de multicereale, găluște din orez garnisite
cu pastă de fasole dulce (ankoro), găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluști
de orez acoperite cu pudră de fasole (injeolmi),
gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate din
porumb, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă
(memilmuk), jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri liofilizate în
care pastele sunt ingredientul principal, înveliș
pentru sandvișuri, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
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mâncăruri preparate care conțin (în principal)
orez, mâncăruri preparate pe bază de paste,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de tăieței, pentru copii mici,
mâncăruri preparate pentru copii mici pe bază
de tăieței, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată), pizza
congelată, pizza conservată, pizza fără gluten,
pizza preparată, pizza împăturită (calzone),
pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, pizze negătite,
plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcintă cu carne, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, prăjituri
din mei, prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
ramen (fel de mâncare japonez pe bază de
tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto, rulouri
cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de

alge marine deshidratate (gimbap), rulouri de
primăvară, rulouri de pâine umplute, rulouri
umplute, salată de macaroane, salate de paste,
salată de orez, sandviș din brânză topită,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
sandvișuri care conțin carne de vită tocată,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sanvisuri continand carne de
pui, sendvișuri cu carne de curcan, snack-uri
preparate din făină de cartofi, snacksuri din
grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, spaghete cu sos de roșii la conservă,
spaghetti și chiftele, spirale din porumb, sushi,
tabbouleh (salată libaneză), taco, tartă de orez,
tăiței chow mein (mâncăruri pe bază de tăieței),
tăiței prăjiți cu legume (japchae), tăiței ramen,
terci de dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, turte de
orez sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, won ton,
wonton.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
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 suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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preparate dietetice, comandă computerizată de
stoc, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, intermedierea de
contacte comerciale și economice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii, servicii pentru
promovarea exporturilor.

───────

CRÂNGENI, JUD. TELEORMAN,
COM. CRÂNGENI, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, COM. CORBEANCA, JUD.
ILFOV, CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LUXURY FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
27.05.02; 27.05.11; 03.01.01; 25.01.05;
26.11.02; 05.03.13

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#ebbf5e), galben (HEX #f1dc8d), maro
(HEX #d4ba70), negru (HEX #242021)

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

20. Accesorii (nemetalice) pentru dulapuri,
accesorii de interior pentru garderobe, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
balansoare, bare pentru rafturi (mobilier), bare
pentru rafturi (nemetalice), baze pentru mese,
bănci (mobile), birouri, etajere pentru biblioteci,
canapele, canapele (care sunt extensibile),
birouri și mese, cadre cu rafturi, nu din
metal (mobilier), birouri (mobilier), canapele
extensibile, corpuri de birou independente,
corpuri de bucătărie, corpuri de dulapuri,

MR 
MOBILA DE LUX 

ROBERTO

(210) M 2022 06815
(151) 28/09/2022
(732) MOBISTIL FLOR SRL, SAT
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cotiere pentru mobilă, comode, comode
(mobilier), corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), dulăpioare, divane cu spații de
depozitare, dulapuri de haine, dulapuri de
depozitare, dulapuri de bucătărie, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri cu proprietăți
ignifuge, dulapuri din lemn, dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
(mobilier), dulăpioare suspendate, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru dosare de carton, dulapuri
pentru pantofi, dulapuri pentru haine, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri prevăzute
cu oglindă, dulapuri pentru vase (mobilă), fotolii,
fotolii rabatabile, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, etajere pentru chiuvete,
etajere de birou, fețe pentru dulapuri, fișiere
(mobilier), elemente de mobilier, elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, grilaje
din lemn, glisiere pentru sertare (nemetalice),
glisoare nemetalice pentru mobilă, măsuțe de
ceai, măsuțe auxiliare, măsuțe, mânere pentru
mobilă, din plastic, mânere nemetalice pentru
mobilier, măsuțe pentru computere, măsuțe de
toaletă, mese de lucru, mese de bucătărie,
mese de conferință, mese de scris, mese de
tapițare, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese, mese cu banchete, mese cu
înălțime reglabilă, mobilă și mobilier, mobilă stil
antic, reproducere, mese pliante, mese pentru
săli de mese, mese pentru grădină, mese
pentru computer, mese pentru birouri, mobilă
curbată, mobile de birou, rafturi de mobile,
mese (mobilier), mobilier din lemn, mobilier de
interior, mobilier de exterior, mobilier de grădină,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de bucătărie, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier capitonat, mobilier, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier metalic,
mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier integrat, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier din sticlă, mobilier din piele, mobilier
metalic de birou, mobilier pentru magazine,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
dormitor, mobilier transformabil, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, noptiere, noptiere pentru
pat, oglinzi (sticlă argintată), organizatoare
pentru sertare, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
paturi, așternuturi, saltele și perne, paturi-
canapea, paravane mobile (mobilier), panouri
sub formă de mobilier, panouri separatoare,

paravane despărțitoare (mobilier), picioare de
masă, picioare de scaun, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), piese de mobilier nemetalice, piese
de mobilier, pereți despărțitori sub formă de
mobilier, rafturi, rafturi ca mobilier metalic,
protecții pentru mobilier, rafturi de depozitare
(mobilier), polițe, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi (mobilier) din lemn, rafturi metalice
(mobilier), rafturi de mobile, rafturi pliante,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, scaune, scaune ca mobilier de birou,
scaune cu roți pivotante, scaune de birou,
scaune de conferință, scaune din metal, scaune
ergonomice, scaune pliante, scaune rabatabile,
scuturi pentru șemineu (mobilier), paravane de
protecție pentru șeminee, separatoare metalice
pentru rafturi (piese de mobilier), separatoare
pentru rafturi (nemetalice) sub formă de piese
de mobilier, separatoare pentru sertare, sertare
metalice (piese de mobilier), separatoare rafturi
(nemetalice), șifoniere, sofale, sertare (piese de
mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, suporturi
pentru oglindă, suporturi pentru cărți, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte, măsuțe
de toaletă, tapițerie pentru scaune, taburete
pentru picioare, taburete mobile (mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), taburete,
uși de mobile, uși de dulapuri, unități (mobilier),
uși din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din metal pentru mobilier, unități
de colț (mobilier), unități de bucătărie, unități
de mobilier, vitrine, uși glisante pentru mobilier,
uși pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși prefabricate din metal pentru
mobilier, uși rabatabile din metal (piese de
mobilier), uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, cadre de paturi, cadre de pat metalice,
bare pentru paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi pentru copii, paturi din lemn, paturi pliante,
paturi portabile, paturi supraetajate, saltele,
perne (tapițerie), perne pentru fotolii, perne,
saltele de dormit, tăblii de pat, oglinzi (mobilier),
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, oglinzi de
baie, agățători pentru haine, cuiere de haine,
cuiere de haine (cârlige montate pe perete)
(nemetalice), mobilier baie, suporturi pentru
prosoape (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru baie.
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35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, pentru terţi, 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, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier.
40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază
de comandă și specificații primite de la terți,
tâmplărie (producție la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), conservarea lemnului,
furnizare de informații despre prelucrarea
lemnului, ignifugare de mobilier, informații
privind tratarea materialelor, lucrări în lemn,
laminarea lemnului, servicii de tâmplărie
(fabricare de tâmplărie pe comandă), tăierea
și prelucrarea lemnului, tratamente pentru
conservarea lemnului (altele decât cele de
vopsire), tratarea lemnului cu substanțe de
conservare.

───────

(210) M 2022 06816
(151) 28/09/2022
(732) LILA ROSSA ENGROS S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
81A, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

ONE COLOR BASE

(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 nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.19;
02.01.23; 11.03.02

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

33. Vinuri.
───────

(540)

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

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

33. Vinuri.
───────
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SERVE 
Nasul Cavalerului
fetească neagră

SERVE 
SECRETUL

ȘPRIȚULUI DE IARNA

(210) M 2022 06818
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, 

(210) M 2022 06821
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, 

NR.125C, CEPTURA, 
JUDET PRAHOVA, ROMANIA

NR.125C, CEPTURA, 
JUDET PRAHOVA, ROMANIA

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

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



(540)

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

33. Vinuri.
───────

(540)

SERVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2022 06825
(151) 28/09/2022
(732) SC CRAMA MUSAT SRL, ALEEA

PETRACHESTI NR. 24, ET. 3, AP.
302, SECTOR 6, BUCURESTI,
062298, ROMANIA

(540)

VINUL LUI TATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri
35. Servicii de comerț cu amănuntul sau cu
ridicata a vinurilor în magazine specializate.

───────

SERVE SECRETUL
ŞPRIŢULUI DE VARĂ
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(740) CABINET INDIVIDUAL 
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B, 
AP.10, JUDETUL BRASOV, 
BRASOV,500086, ROMANIA

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

(210)

SERVE CEPTURA SR

(210) M 2022 06824
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, 

M 2022 06822
(151) 28/09/2022
(732) L, 

NR.125C, CEPTURA, 
JUDET PRAHOVA, ROMANIA

NR.125C, CEPTURA, 
JUDET PRAHOVA, ROMANIA



(210) M 2022 06826
(151) 28/09/2022
(732) SC CRAMA MUSAT SRL, ALEEA

PETRACHESTI NR. 24, ET. 3, AP.
302, SECTOR 6, BUCURESTI,
062298, ROMANIA

(540)

LA MUȘAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri
35. Servicii de comerț cu amănuntul sau cu
ridicata a vinurilor, în magazine specializate.

───────

(210) M 2022 06827
(151) 28/09/2022
(732) FOTBAL CLUB RAPID 1932

SA, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 4B
SI NR. 2-4, GLOBALWORTH
CAMPUS, CLADIREA C, ET. 3,
BIROURILE 18-1 SI 18-2, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
SC IOSIDORO SRL, STR. TEIULUI
NR. 20, JUDETUL NEAMT,
ROMAN, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Giulesteana by Nemteana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, must de bere, cocktail-uri pe baza de
bere, bere de ghimbir, bere de malt, vin de orz
(bere).

───────

(210) M 2022 06828
(151) 28/09/2022
(732) VALENTIN EUROART, STR.

VINTILEANCA NR. 29, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

VALENTIN EUROART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
obiecte decorative (artistice) din sticlă, obiecte
de artă din lemn, obiecte de artă din porțelan,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte
de artă din aur emailat, obiecte de artă din
piatră, beton sau marmură, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
bijuterii, statuete si figurine, din sau placate
cu metale pretioase sau semipretioase sau
pietre, icoane religioase, tablouri, picturi, ceasuri,
pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze din
ceramica pentru podea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
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uz personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul in legatura cu obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, bijuterii, statuete
si figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, icoane religioase,
tablouri, picturi, ceasuri, pahare, glastre, vaze
pentru flori, vaze din ceramica pentru podea,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, 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, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță de obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, bijuterii, statuete
si figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, icoane religioase,
tablouri, picturi, ceasuri, pahare, glastre, vaze
pentru flori, vaze din ceramica pentru podea,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata de obiecte decorative (artistice) din
sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte de
artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz

personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
legatura cu obiecte decorative (artistice) din
sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte de
artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea cu ridicata
și cu amănuntul de obiecte decorative (artistice)
din sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri publicitare pentru obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, bijuterii, statuete
si figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, icoane religioase,
tablouri, picturi, ceasuri, pahare, glastre, vaze
pentru flori, vaze din ceramica pentru podea,
servicii de agenții de import-export in legatura cu
obiecte decorative (artistice) din sticlă, obiecte
de artă din lemn, obiecte de artă din porțelan,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte de artă
din aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii,
statuete si figurine, din sau placate cu metale
pretioase sau semipretioase sau pietre, icoane
religioase, tablouri, picturi, ceasuri, pahare,
glastre, vaze pentru flori, vaze din ceramica
pentru podea, organizare de evenimente, în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de obiecte decorative (artistice)
din sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din porțelan, obiecte de artă din argint
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emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori,
vaze din ceramica pentru podea, distribuirea
de produse în scopuri publicitare, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.

───────

(210) M 2022 06830
(151) 03/10/2022
(732) SC WEBTRAVELWORLD SRL,

STR. VULCAN JUDETUL NR. 31 -
35, BL. B3A, SC. A, AP. 14, CAM. 4,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031428,
ROMANIA

(540)

TRAVELWORLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii.

───────

(210) M 2022 06834
(151) 28/09/2022
(732) ONLINE DIGITAL CONCEPT SRL,

INTRAREA PATRARULUI NR. 17,
BUCURESTI, 060607, ROMANIA

(540)

Nadiela
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 06835
(151) 28/09/2022
(732) EXPERT CLEAN COM SRL, STR.

BARAJUL BISTRIȚEI NR. 6, BL.
Z13, SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

S-TECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
7. Aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare electrice, saci pentru aspiratoare,
aspiratoare pentru automobile, aspiratoare
verticale, aspiratoare pentru curățarea umedă,
aspiratoare de uz industrial, aspiratoare
comerciale și industriale, aspiratoare uscate
și cu apă, filtre de praf pentru aspiratoare,
aspiratoare electrice de uz casnic, mașini de
curățare industriale (aspiratoare de praf), mașini
industriale pentru curățat pardoseli (aspiratoare
de praf).
37. Reparații de aspiratoare, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
conducte, construcții, 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,
furnizare de informații privind repararea sau
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întreținerea 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, informații
în materie de construcții, servicii de curățare,
lustruire și ceruire a vehiculelor, servicii de
instalare de aspiratoare, servicii de instalare
de aspiratoare automate, servicii de instalare
de aspiratoare electrice, servicii de instalare
de saci pentru aspiratoare, servicii de instalare
de aspiratoare pentru automobile, servicii de
instalare de aspiratoare verticale, servicii de
instalare de aspiratoare pentru curățarea umedă,
servicii de instalare de aspiratoare de uz
industrial, servicii de instalare de aspiratoare
comerciale și industriale, servicii de instalare
de aspiratoare uscate și cu apă, servicii de
instalare de filtre de praf pentru aspiratoare,
servicii de instalare de aspiratoare electrice
de uz casnic, servicii de instalare de mașini
de curățare industriale (aspiratoare de praf),
servicii de instalare de mașini industriale pentru
curățat pardoseli (aspiratoare de praf), reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare, reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare automate,
reparații și lucrări de întreținere de aspiratoare
electrice, reparații și lucrări de întreținere de
saci pentru aspiratoare, reparații și lucrări de
întreținere de aspiratoare pentru automobile,
reparații și lucrări de întreținere de aspiratoare
verticale, reparații și lucrări de întreținere de
aspiratoare pentru curățarea umedă, reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare de uz
industrial, reparații și lucrări de întreținere de
aspiratoare comerciale și industriale, reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare uscate
și cu apă, reparații și lucrări de întreținere de
filtre de praf pentru aspiratoare, reparații și
lucrări de întreținere de aspiratoare electrice de
uz casnic, reparații și lucrări de întreținere de
mașini de curățare industriale (aspiratoare de
praf), reparații și lucrări de întreținere de mașini
industriale pentru curățat pardoseli (aspiratoare
de praf).

───────

(210) M 2022 06836
(151) 28/09/2022
(732) SC.IMINENTSECURITY.SRL, B-

DUL UNIRII NR. 61, BL. B2, ET. 5,
AP. 20, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
620077, VRANCEA, ROMANIA

(540)

IMINENT SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.01; 01.01.04;
01.01.10; 26.11.03

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

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

───────

(210) M 2022 06840
(151) 29/09/2022
(732) NETWORK DECK SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 169 A, CORP
A, BIROU 2009CAMPUS04, ETAJ
4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NETWORK DECK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii publicitare privind baze de date,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, compilare de date în baze
de date electronice, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, administrare
și compilare de date computerizate, culegere
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și sistematizare de informații în baze de date
informatice, cercetarea pieței prin intermediul
unei baze de date computerizate, furnizare de
informații comerciale din baze de date online.

───────

(210) M 2022 06841
(151) 29/09/2022
(732) BOGTRANS CORPORATION SRL,

(540)

GRIGAPAN

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, roșu, maro
deschis

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 06842
(151) 29/09/2022
(732) RAYAN IMPEX SRL, ALEEA

BARAJUL ROVINARI NR. 14,
CAMERA 1, BL. M7A, SC. A, ET. 6,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DRAGONUL 3 HABBIBI
(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06843
(151) 29/09/2022
(732) RAYAN IMPEX SRL, ALEEA

BARAJUL ROVINARI NR. 14,
CAMERA 1, BL. M7A, SC. A, ET. 6,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HABBIBI
(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2022 06845
(151) 29/09/2022
(732) AVICOD S.A., STR. EXTRAVILAN,

SOS.CODLEA-SIBIU KM. 2, JUD.
BRAȘOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) VIGH BEÁTA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, STR. KOSSUTH
LAJOS NR. 28, AP.13, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530200, HARGHITA, ROMANIA

(540)

ROPPANT SZÉKELY CSÜRKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4975
C), roșu, gri deschis

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

29. Carne și produse din carne, bucăți de carne
de pui, aripioare de pui, carne de pasăre gătită,
carne de pasăre de curte, carne de pasăre
congelată, carne de pasăre, carne ambalată,
carne, carne conservată, carne preparată, carne
feliată, carne de pui congelată, ficat, crochete de
pui, chiftele de pui, carne procesată, fripturi, pui,
nu vii, pipote de pui, pulpe de pui, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, campanii de
marketing, organizarea de expoziții comerciale
și servicii expoziționale, marketing de produse,
promovarea comercială, publicitate.

───────

(210) M 2022 06851
(151) 29/09/2022
(732) FIRAST STORE SRL, STR. EMIL

GIRLEANU, NR. 7, BL. 55B, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

RADUS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
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mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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, becuri cu led pentru
automobile.
12. Accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2022 06852
(151) 29/09/2022
(732) AREA CONSULT SRL, CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 129, AP.
18, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PIZZA DI NORDE
GRANDE AMORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 08.07.04; 26.11.03

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

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

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

───────

(210) M 2022 06853
(151) 29/09/2022
(732) MARIA-MAGDALENA EZEANU,

DRM. PADUREA PUSTNICU NR.
141A, CORP A, PARTER, AP. 2,
SECTOR 1, MUN. BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

imsol UP-TECH
YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
285C, Pantone 310C, Pantone 294C),
alb, negru (Pantone BLACK 6C)

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

9. Sisteme avertizare anti-furt, respectiv:
CCTV, efractie, EAS, control acces, sistem
de protective cu fir, aparatura didactica
audiovizuala (simulator auto), carcase special
realizate pentru dispozitivele de redare imagine
(Totem), componente software pentru calculator,
descarcabile, aplicatii software pentru calculator,
descarcabile, aparate pentru procesarea datelor
(numerator de persoane), detectoare, servere
digitale, inclusiv monitoare sau dispozitive
digitale, incastrate in mobilier sau nu,
folosite pentru semnalizare, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afisaj
electronic, sisteme electronice de control
acces, tag-uri de proximitate electronice,
ecrane fluorescente, detectoare cu infra-
rosu, dispozitive de intercomunicare, terminale
interactive cu ecran tactil, incuietori electrice,
aparate pentru monitorizare, altele decat
cele medicale, monitoare, simulatoare pentru
conducerea si controlul vehiculelor, aparate de
transmitere a sunetelor, dispozitive electrice
pentru combaterea furturilor, aparate de testare
si selectare a televizoarelor, castilor audio,
electrocasnicelor, ecrane video.
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16. Benzi autoadezive pentru sisteme de
prevenire a furtului.
20. Mobila – mobilier specializat pentru
magazine.
37. Instalarea si repararea sistemelor de
avertizare anti-furt, respectiv: CCTV, efractie,
sisteme de protectie cu fir, EAS, montarea
cablurilor.
38. Transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor.
42. Computerizare in nori (cloud computering),
proiectarea de software, consultanta in domeniul
tehnologiei informatiei, dezvoltarea de platforma
de calculatoare.
45. Consultanta in ceea ce priveste securitatea
fizica.

───────

(210) M 2022 06854
(151) 29/09/2022
(732) PUIU DUMITRU RAILEANU,

(540)

CLUB HELENA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.02.02

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

41. Divertisment, servicii de cazino, pariuri și
jocuri de noroc, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi (discoteci).
43. Servicii oferite de baruri.

───────

(210) M 2022 06860
(151) 06/10/2022
(732) GREEN COMTEXT SRL, STR.

(540)

H Hotel Supplier

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.21;
27.05.24; 24.01.05; 24.09.05; 05.03.13

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#bb9156), negru (HEX #000000)

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

24. Materiale textile, materiale compozite textile,
materiale textile impermeabile, materiale textile
ignifuge, materiale textile căptușite, frotir
(materiale textile), materiale textile (produse),
panzeturi (materiale textile), materiale textile
cauciucate, materiale textile din poliester,
materiale textile pentru încălțăminte, perdele din
materiale textile, materiale textile pentru casă,
tapet din materiale textile, materiale textile pentru
perdele, lenjerii din frotir, lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, lenjerii de
pat și fețe de mese, lenjerie de pat, lenjerie
de pat și pături, baldachine (lenjerie de pat),
așternuturi de pat (lenjerie), apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat pentru
bebeluși, lenjerie de pat de frotir, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de pat de
unică folosință din hârtie, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, prosoape, prosoape
turcești, prosoape pentru golf, prosoape din frotir,
prosoape cu glugă, prosoape de baie, prosoape
de mâini, prosoape de față, prosoape de plajă,
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STR. BAZARULUI NR. 2, BL.
GGN, SC. 4, AP. 101, JUDET
CONSTANTA, COSTINESTI,
907090, ROMANIA

AUREL VLAICU, NR. 6, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120231, 
ROMANIA



articole textile la bucată pentru confecționarea
prosoapelor, lenjerie de casă, inclusiv prosoape
de față, materiale textile pentru utilizare în
fabricarea prosoapelor, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape de baie care
se pot înfășura în jurul corpului, prosoape de
baie mari, prosoape de baie sub formă de
mănuși, prosoape de bucătărie, prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape
de șters paharele, prosoape de uscat vesela,
prosoape demachiante (textile), altele decât cele
impregnate cu preparate de toaletă, prosoape
din bumbac, prosoape din bumbac japonez
(tenugui), prosoape din material textil cu logo-
uri ale echipelor de fotbal american, prosoape
din materiale textile, prosoape din materiale
textile vândute la pachet, prosoape din materiale
textile pentru exerciții fizice, prosoape din
materiale textile, comprimate, prosoape mari de
baie, prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluși, prosoape pentru copii, prosoape
pentru față, prosoape pentru față din materiale
textile, prosoape pentru șters sticlă, prosoape
sub formă de turban pentru uscarea părului,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
(textile) pentru plajă, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, prosoape textile pentru uscarea
părului.
25. Halate de baie, halate de baie cu glugă.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate în
cinematografe, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și marketing, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, organizarea de
publicitate, publicitate prin corespondență,
publicitate în reviste, publicitate pentru
cinematografe, publicitate pe taxi, publicitate
pentru ascensoare, servicii de publicitate
exterioară, publicitate cu răspuns direct,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate digitală, promovare (publicitate) de
călătorii, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate în presă, consultanță în publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și marketing, servicii de
publicitate de exterior, servicii de editare de
publicitate, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, publicitate radio și de televiziune.

───────

(210) M 2022 06861
(151) 29/09/2022
(732) LAURENTIU SAPUN, STR.

MOVILEI, NR. 11B, AP.6, JUD.
BRAŞOV, MUN. SACELE,
BRAȘOV, ROMANIA
RARES GREAVU, STR. MORII,
NR. 608, AP. 28, JUD. BRAŞOV,
MUN. GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

ROSILO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
26.01.01; 07.01.14

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

clase:
37. Servicii de montaj pentru silozuri, servicii de
montaj mecanic fnc-uri si mori de cereale, servicii
de montaj si punere in functiune uscatoare
de cereale, servicii de montaj mecanic pentru
statii de biogaz, reparare de instalații și mașini
pentru biogaz, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile, consultanta in
constructii, service la aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, construcții
de infrastructură, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură civilă,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente pentru automatizarea silozurilor,
testare si punere in functiune automatizare siloz,
supervizarea montajului de silozuri.
42. Servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de inginerie pentru
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proiectarea de utilaje, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de inginerie în materie
de proiectare de structuri metalice, proiectare
de instalatii electrice, servicii de inginerie
de infrastructură civilă, servicii de design de
infrastructură civilă.

───────

STR. DRAGOSLAVELE NR. 57,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA, STR.
UNIRII, NR.19B, LOT 1/1, ET.7, AP.49,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 26.04.02; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, șepci, căciuli.

───────

(210) M 2022 06864
(151) 29/09/2022
(732) STEFROS NDP SRL,

STR.DIMITRIE BOLINTINEANU,
NR.11, JUDET BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.E4 ,
AP.54, JUDETUL GALATI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

NDP AMANET

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 03.03.15; 05.03.13; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.02; 29.01.08

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

clase:
35. Servicii publicitare privind vânzarea de
bunuri mobile, publicitate prin internet
pentru vânzare de bunuri mobile, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere: servicii
de publicitate, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate în
cinematografe, servicii de agenții de publicitate,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023

(210) M 2022 06862
(151) 29/09/2022
(732) BAMBINI SHOP LUXURY S.R.L.,

B 
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FOR KIDS



directă prin poștă, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
promovare și publicitate, publicitate radio și de
televiziune, publicitate promoțională desfășurată
prin telefon, servicii de publicitate și marketing,
publicitate pentru terți pe internet servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate furnizate prin
internet, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet.
36. Schimb de bani, împrumuturi (finanțare),
servicii de amanet, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2022 06865
(151) 29/09/2022
(732) DILUCA PROJECT S.R.L., STR.

AVRAM IANCU NR. 20, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DILUCA PROJECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

42. Servicii de inginerie și consultanță tehnică
legate de acestea.

───────

(210) M 2022 06866
(151) 29/09/2022
(732) VALFURNITURE S.R.L., SAT

BOROD NR.11, JUD. BIHOR,
COMUNA BOROD, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

DUVAL FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
20. Scaune, scaune pentru baruri, scaune
pentru săli de mese, scaune ca mobilier
de birou, scaune ergonomice, scaune pliante,
scaune rabatabile, scăunele-leagăn, scaune de
conferință, perne pentru scaune, tapițerie pentru
scaune, scaune din metal, scaune de copii,
scaune cu ax, scaune sprijinite pe grinzi,
scaune cu spătar rabatabil, huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), mese, mese
consolă, mese cu banchete, mese cu piedestal,
mese cu înălțime reglabilă, mese de conferință,
tejghele (mese), mese cu suport, birouri și
mese, baze pentru mese, extensii pentru mese,
mese din marmură, mese de expunere, mese
de picnic, mese din metal, mese din mozaic,
mese laterale, mese pentru săli de mese, mese
pliante, mobilă antichizată, mobile de birou,
mobilier combinat, mobilier convertibil tapițat,
mobilier de exterior, mobilier de grădină, mobilă
stil antic, reproducere, mobilă superpozabilă,
mobilier din lemn, mobilier din piele, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, mobilier baie,
mobilier de baie modular, mobilă de toaletă
incluzând lavoare, oglinzi de baie, mobilier
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pentru animalele de companie, clanțe din lemn,
cârlige nemetalice.

───────

(210) M 2022 06874
(151) 29/09/2022
(732) CRIBA PROIECT SRL, STRADA

DUZILOR, NR. 2, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

criba proiect

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.01;
29.01.01; 29.01.08

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

clase:
42. Servicii de planificare arhitecturala si
urbana, proiectare tehnică, proiectare de
case, proiectare de hoteluri, proiectare de
construcții, proiectare de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, servicii de proiectare
a caselor, servicii de proiectare a clădirilor,
proiectare de săli de expoziție, planificare și
proiectare de baze sportive, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii arhitecturale pentru proiectare de clădiri
comerciale, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații de

birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri cu birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri.

───────

(210) M 2022 06875
(151) 29/09/2022
(732) ASOCIAŢIA CLUJUL COMOARĂ

- KINCSES KOLOZSÁR
EGYESÜLET, STRADA IULIU
MANIU 2/5, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400095, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KMN 365
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate.
16. Hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.
42. Servicii it, cu excepția serviciilor de reparare,
întreținere și instalare a calculatoarelor și a
hardware-urilor de calculator.

───────
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(210) M 2022 06876
(151) 29/09/2022
(732) AQUA QUALITY SYSTEMS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 15H, BL. 2,
SC. 3, ET. 9, AP. 268, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

TRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
11. Aparate de distribuire a apei purificate și
răcite, aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, purificatoare apa.
37. Service de urgență la instalațiile de furnizare
a apei, intretinere si service a
purificatoarelor de apa,si a altor aparate de apa.

───────

(210) M 2022 06878
(151) 29/09/2022
(732) GLOBAL OPTIX PARTNER S.R.L.,

BD. NICOLAE IORGA, NR. 24,
PARTER, BL. C1, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

2SEE OPTICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.04.01

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

clase:
3. Soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
5. Soluții pentru curățarea lentilelor de contact,
soluții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact,
soluții pentru hidratarea lentilelor de contact,
soluții neutralizante pentru lentilele de contact.
9. Rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
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soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari.
35. Servicii de agenție de import și export,
servicii ale agențiilor de import, marketing
promoțional, marketing de produse, servicii de
marketing comercial, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
regruparea în avantajul terţilor a soluțiilor
pentru curățarea lentilelor de ochelari, lavete
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile (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 soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame
de ochelari nemontate, rame pentru ochelari
de soare, rame din metal pentru ochelari,
rame din plastic pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
rame pentru ochelari din metal sau dintr-
o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
lentile corectoare (optică), ochelari cu lentile
polarizate, tocuri de ochelari, tocuri pentru
ochelari de vedere și de soare, cordoane
pentru ochelari, etuiuri de ochelari, lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare,
suporturi de nas pentru ochelari, pernuțe de nas
pentru ochelari, cârlige de ureche antialunecare
pentru ochelari, pernițe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, cârpe de curățat din microfibre,
lavete pentru șters lentile, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
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(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la  soluții  pentru  curățarea  lentilelor  de 
ochelari, lavete impregnate cu preparate pentru 
lustruire, destinate  curățeniei,soluții  pentru 
curățarea lentilelor de contact,  soluții  pentru 
sterilizarea  lentilelor de contact,  soluții  pentru 
dezinfectarea  lentilelor  de contact,  soluții 
pentru hidratarea lentilelor de contact, soluții 
neutralizante  pentru  lentilele  de contact,rame 
de ochelari,  rame de ochelari nemontate, rame 
pentru  ochelari  de  soare,  rame din  metal 
pentru  ochelari,  rame  din  plastic  pentru 
ochelari,  rame  pentru  ochelari  de  vedere și 
ochelari   de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de  soare,  suporturi  de  nas  pentru  ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei,soluții pentru
curățarea lentilelor de contact, soluții pentru
sterilizarea  lentilelor  de  contact, soluții pentru
dezinfectarea     lentilelor   de   contact, soluții
pentru hidratarea lentilelor de contact, soluții
neutralizante pentru lentilele de contact,  rame
de  ochelari,  rame    de    ochelari    nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal 
pentru  ochelari,  rame  din  plastic pentru 
ochelari,  rame  pentru  ochelari  de  vedere și 
ochelari de      soare, rame pentru ochelari

din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de   soare,  suporturi  de  nas   pentru  ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de
ureche antialunecare pentru ochelari, pernițe
din silicon pentru nas, pentru ochelari, cârpe
de curățat din microfibre, lavete pentru șters
lentile, furnizarea de informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor de contact, soluții pentru dezinfectarea
lentilelor de contact, soluții pentru hidratarea
lentilelor de contact, soluții neutralizante pentru
lentilele de contact,rame de ochelari, rame de
ochelari nemontate, rame pentru ochelari de
soare, rame din metal pentru ochelari, rame din
plastic pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri de
ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere și
de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri de
ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, suporturi de nas pentru ochelari,
pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige de ureche
antialunecare pentru ochelari, pernițe din silicon
pentru nas, pentru ochelari, cârpe de curățat din
microfibre, lavete pentru șters lentile, servicii de
informatii comerț furnizate online prin internet
sau o retea globala de calculatoare, cu privire
la soluții pentru curățarea lentilelor de ochelari,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei,soluții pentru curățarea
lentilelor de contact, soluții pentru sterilizarea
lentilelor       de       contact,       soluții      pentru
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de distribuție, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, depozitare
de ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
rame de ochelari, transport rutier de ochelari,
ochelari de soare, lentile de contact, rame de
ochelari, distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 06881
(151) 29/09/2022
(732) CROSS IT SRL, STR. SOLD.

DUMITRU MINCA NR. 29,
PARTER, CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CROSS IT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și
de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, 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, materiale înregistrate,
magneti, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare clapetă, amplificatoare de
antene, amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, aparate

dezinfectarea  lentilelor  de  contact,  soluții 
pentru hidratarea lentilelor decontact, soluții 
neutralizante pentru lentilele  de contact,rame 
de ochelari, rame de ochelari nemontate, rame 
pentru  ochelari  de  soare,  rame din  metal 
pentru  ochelari,  rame  din  plastic  pentru 
ochelari,  rame  pentru  ochelari  de  vedere și 
ochelari    de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, lentile corectoare
(optică), ochelari cu lentile polarizate, tocuri
de ochelari, tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, cordoane pentru ochelari, etuiuri
de ochelari, lanțuri pentru ochelari și pentru
ochelari de soare, suporturi de nas pentru
ochelari, pernuțe de nas pentru ochelari, cârlige
de ureche antialunecare pentru ochelari, pernițe
din silicon pentru nas, pentru ochelari, cârpe
de curățat din microfibre, lavete pentru șters
lentile, 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,
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, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
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de copiere, amplificatoare pentru claviaturi,
amplificatoare pentru vehicule, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a
cardurilor de credit (periferice de calculator),
aparate de control multiport, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate
de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate și
instrumente de codificare și decodare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, aparate telematice, aparate
terminale telematice, aparatură de codificare,
atenuatori, becuri indicatoare pentru aparate
de telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), benzi
magnetice (aparate de demagnetizare pentru
-), blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, cartele telefonice cu credit,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), codificatoare, codificatoare magnetice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
codoare optice, compensatoare cu amplificator
dublu, compresoare de semnal, conectori
multimedia pentru vehicule, convertoare
analogice, convertor analog-digital, convertoare
de foarte înaltă frecvență, decodificatoare
electronice, decodoare, decodoare de
semnal, demultiplexoare, dicționare electronice,
digitizoare, digitizoare electronice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive de automatizare
pentru locuințe, dispozitive de codificare,
dispozitive de decodificare, dispozitive de
imagistică de uz științific, dispozitive de
montare pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru stocarea de date, dongle de interfață
multimedia de înaltă definiție, doze de
redare pentru aparate de telecomunicații,
echipamente de comunicare, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, emițătoare optice, etuiuri pentru
telefoanele celulare, expansoare audio, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (lcd),
generatoare de date temporale, hub-uri pentru

automatizarea caselor, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare dvd,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri tft-lcd (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide),
polițe adaptate pentru fixarea de hardware
pentru telecomunicații, potențiatoare optice,
preamplificatoare, procesoare de modulație
prin impulsuri codificate, procesoare de voce,
procesoare de vorbire, receptoare (pentru
aparate de telecomunicație), receptoare optice,
repetoare cu porturi multiple, scanere cu
intrare și ieșire digitală, senzori tactili
pentru ecranele capacitive, sintetizatoare de
frecvențe, sintonizatoare amplificatoare, sistem
de automatizare pentru clădiri, sisteme de
automatizare pentru case, stilouri magneto-
optice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi
fara fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
decodificare electronice, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
adaptoare usb, adaptoare pentru carduri de
memorie flash, agende digitale, aparate de
stocare pentru programe informatice, aparate
de înregistrare de casete, aparate electronice
pentru identificarea animalelor, aparate pentru
curățarea mediilor de date magnetice și optice,
aparate pentru stocarea computerizată a datelor,
benzi audio cu muzică, benzi audio digitale
fără conținut, benzi audio neînregistrate, benzi
care conținînregistrări audio, benzi codificate,
benzi de calculator, benzi de casete audio
neînregistrate, benzi de identificare (codificate),
benzi fără conținut pentru stocarea de date de
calculator, benzi magnetice, benzi magnetice
de calculator fără conținut, benzi magnetice
de identificare, benzi magnetice neînregistrate
pentru magnetofoane, benzi magnetice pentru

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



înregistrare, benzi magnetice pentru înregistrări
audio, benzi muzicale, benzi neînregistrate,
benzi pentru înregistrare de sunet, benzi pentru
înregistrarea sunetului, benzi preprogramate,
benzi video, benzi video goale, brățări
de identificare codate electronic, brățări de
identificare magnetice și codificate, carcase
carduri de memorie, carcase de protecție
pentru discuri magnetice, carcase pentru dvd-
uri, carcase pentru compact-discuri, carcase
pentru dischete, carduri bancare (codificate
sau magnetice), carduri bancare codificate,
carduri bancare cu codificare magnetică, carduri
bancare tipărite (codificate), carduri bancare
tipărite (magnetice), carduri codate magnetic
pentru transportul de date, carduri codificate
folosite la transferul electronic de fonduri, carduri
codificate magnetic pentru cadouri, carduri
codificate utilizate pentru tranzacțiile financiare
efectuate prin transfer electronic, carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacțiilor
la punctele de vânzare, carduri cu bandă
magnetică, carduri cu cip electronic codificate,
carduri cu memorie read only (rom), carduri de
control al accesului (codificate sau magnetice),
carduri de credit codificate, carduri de credit
codificatemagnetic, carduri de credit magnetice,
carduri de credit preplătite codificate, carduri
de debit codificate magnetic, carduri de debit
pentru retragerea de numerar (imprimate,
cu bandă magnetică), carduri de fidelitate
codificate, carduri de identitate electronice,
carduri de membru codificate, carduri de
memorie, carduri de memorie secure digital
(sd), carduri de memorie flash, carduri de
memorie pentru aparate de jocuri video,
carduri de memorie pentru aparate foto, carduri
de numerar (codificate), carduri de numerar
(magnetice), carduri de plastic codificate,
carduri de plată codificate magnetic, carduri de
plată codificate preplătite, carduri de plată cu
codificare magnetică, carduri electronice cu cip
fără conținut (carduri inteligente fără conținut),
carduri electronice pentru procesare de imagini,
carduri imprimate (codificate), carduri imprimate
(magnetice), carduri inteligente codificate,
carduri inteligente fără conținut, carduri laser,
carduri magnetice ca medii de stocare de date,
carduri magnetice codate, carduri magnetice
de plată, carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor, carduri
multifunctionale pentru servicii financiare,
carduri pentru cadouri codificate, carduri tipărite
pentru numerar (codificate), cartele codificate,
cartele codificate cu caracteristici de securitate
pentru identificare, cartele codificate pentru
accesarea software-ului de calculator, cartele cu

date înregistrate electronic, cartele de extindere
a memoriei, cartele usb goale, cartele de
identitate codificate, cartele de pontaj (citite de
aparate), cartele de pontaj (codificate), cartele
de pontaj (magnetice), cartele magnetice de
identificare, cartele optice, cartele telefonice
codificate, cartele telefonice preplătite, codate
magnetic, cartonașe de colecție codate, care
pot fi citite de aparat, cărți de credit, cărți
de credit (codificate), cărți de credit cu
bandă magnetică, cărți de credit magnetice,
cărți de identitate biometrice, cartonașe de
colecție magnetice, cartușe (software) pentru
calculatoare, cartușe cu memorie read only
(rom), cartușe de inserat (electrice), cartușe
de inserat electronice, cartușe pentru jocuri
de calculator (software), casete audio, casete
audio cu bandă, casete audio digitale, casete
audio neînregistrate, casete cu bandă, casete
de date, casete de jocuri pe calculator, casete
muzicale, casete pentru jocuri video, cd-rom-uri
fără conținut pentruînregistrare audio sau video,
cd-uri audio, cd-uri goale, casete video, casete
videoneînregistrate, cipuri electronice cu circuite
integrate de memorie, circuite electronice de
memorie, cititoare (aparatură pentru procesarea
datelor), compact discuri, componente hardware
cu memorie, controlere pentru discuri dure,
cutii adaptatepentru stocarea de discuri de
software de calculator, diapozitive pentru
retroproiectoare, dischete goale, dischete pentru
calculator fără conținut, discuri audio, discuri
audio digitale, discuri audio fără conținut, discuri
care pot fi citite cu laser, discuri codificate, discuri
compacte (audio-video), discuri compacte cu
lectură laser (cd-rom-uri), discuri compacte de
date, discuri compacte laser, discuri compacte
preînregistrate, discuri compacte preînregistrate
cu jocuri, discuri compacte video, discuri
compacte înregistrate, discuri compacte și cd-
rom-uri interactive, discuri cu jocuri de calculator,
discuri cu laser reînregistrate cu muzică, discuri
cu memorie, discuri cu memorie read only
(rom), discuri de calculator, discuri de calculator
goale, discuri de picup, discuri dure, discuri dure
magnetice, discuri flexibile, discuri fonografice,
discuri goale, discuri holografice, discuri laser
pentru utilizare în stocarea de muzică, discuri
laser preînregistrate, discuri înregistrabile cu
laser, discuri laser preînregistrate conținând
jocuri, discuri magnetice, discuri magnetice
goale, discuri magnetice neînregistrate,
discurimagnetice optice, discuri neînregistrate,
discuri optice, discuri optice cu înregistrări audio,
discuri optice goale, discuri pentru jocuri video,
discuri pentru stocarea de date, discuri pentru
înregistrări audio, discuri vinil (lp-uri), dispozitive
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cu memorie, dispozitive cu memorie pentru
stocare, dvd-uri, dvd-uri fără conținut, dvd-uri
inscriptibile fără conținut, dispozitive cu memorie
tampon (hardware de calculator), dispozitive
de memorie, dispozitive de memorie de
firmware, dispozitive de memorieflash portabile,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive de redare pentru casete, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de stocare de informații (electrice sau
electronice), dispozitive de înregistrare pe suport
magnetic, etichete autocolante (magnetice),
etichete care conțin informații înregistrate
sau codificate electronic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate magnetic,
etichete care conțin informații înregistrate sau
codificate optic, etichete codificate autoadezive,
etichete cu cipuri rfid integrate, etichete cu
coduri scanabile, etichete de identificare (care
pot fi citite de aparate), etichete de identificare
(codificate), etichete magnetice de identificare,
etichete pentru coduri de bare, codate, etuiuri
pentru dispozitive de stocare de muzică, film
holografic, filme pentru înregistrarea sunetelor,
hard discuri pentru calculatoare fără conținut,
hardware conectabil prin magistrală serială
universală (usb), hardware de stocare în rețea
(nas), holograme, huse pentru cd-uri, huse
pentru casete video, huse pentrudiscuri de
calculator, magnetofoane, mașini de birou cu
cartele perforate, medii care pot fi citite de
calculator, medii de stocare digitale, medii
optice de înregistrare, memorie flash, memorii
cu semiconductoare, memorii de circuite
integrate, memoriielectronice, înregistrări de
sunet, înregistrări digitale, memorii usb,
memorii usb (neînregistrate), memorii externe
pentru telefoane celulare, memorii nevolatile,
memorii optice, memorii volatile, microfilme,
microfișe, mijloace de stocare electronice,
module de extensie a memoriei, module de
memorie, pașapoarte biometrice, pașapoarte
electronice, plăci de memorie, plăci holografice,
portofele electronice descărcabile, produse
pentru curățarea capetelor de redare pentru
casete audio, programe pentru procesarea
datelor înregistrate pe suporturi de datelizibile
electronic, recipiente de stocare adaptate pentru
casete audio, recipiente de stocare adaptate
pentru casete video, recipiente de stocare
adaptate pentru discuri compacte, role pentru
filme, seturi de cartușe destinate utilizării
cu aparate de jocuri electronice, stick usb
tip carte de credit, stickuri de memorie,
stocare în rețea (nas), suporturi adaptate
pentru discuri compacte, suporturi de date,
suporturi de date care pot fi citite de mașini,

suporturi de date cu microcircuit, suporturi
de date electronice, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de date
magnetice care conțin programe informatice
înregistrate, suporturi de date optice cu
programe informatice înregistrate, suporturi de
date pentru calculatoare, care conțin software
înregistrat, suporturi de informație (codificate sau
magnetice), suporturi de informație (electrice
sau electronice), suporturi de informații care
pot fi citite de mașini, suporturi de stocare a
datelor, suporturi de înregistrare (magnetice),
suporturi de înregistrare (optice), suporturi
de înregistrare analogice goale, suporturi
de înregistrare electromagnetică, suporturi de
înregistrare magnetice, discuri de înregistrare,
suporturi de stocare analogice goale, suporturi
de stocare pentru discuri de calculator, suporturi
digitale de înregistrare, suporturi magnetice
de date, suporturi magnetice de înregistrare,
suporturi magnetice pentru înregistrare de date
(goale), suporturi optice de date, suporturi
pentru depozitarea discurilor, adaptate, suporturi
pentru programe (magnetice), suporturi pentru
programe (optice), suporturi pentru înregistrări
sonore, unități de bandă magnetică pentru
computere, unități de benzi magnetice, unități
de disc fix, unități de disc pentru computere
(informatică), unități de discuri flexibile, unități
de discuri magnetice, unități de hard disk,
unități de hard disk magnetice, unități de
memorie electronice, unități de memorie
semiconductoare, unități de recuperare pentru
protecția datelor, unități de stocare (ssd), unități
de stocare hibride (sshd), unități de stocare
pentru unități de discuri dure în miniatură, unități
flash usb cu microconectoare usb compatibile cu
telefoanele mobile, unități optice pentru stocarea
datelor, unități pentru copii de siguranță pentru
calculatoare, unități pentru dischete, unități
pentru discuri, video discuri, agende personale
computerizate, analizoare cu canale multiple,
analizoare de cromatogramă pentru uz științific
sau de laborator, analizoare de energie electrică,
analizoare de gaze de ardere, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, analizoare
de spectre, altele decât pentru uz medical,
analizoare fotometrice (altele decât cele pentru
uz medical), analizoare pentru determinarea
acidității, analizoare petrochimice, analizoare
prin fluorescență, analizoare spectroscopice de
fotoelectroni (nu de uz medical), analizoare
universale de perturbații, aparate de codificare
mecanizate, aparate de interfață pentru
calculatoare, aparate de măsurare a curenților
de aer, aparate de prelucrare a sunetului,
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aparate de procesare audio, aparate de testare
a curenților de aer, aparate de traducere în
limbi străine, aparate electronice de codare,
aparate electronice pentru analizarea culorilor,
aparate optice de recunoaștere a caracterelor,
aparate pentru analiza aerului, aparate pentru
analiza alimentelor, aparate pentru analize
fizice (altele decât cele pentru uz medical),
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, aparate pentru citirea discurilor
optice, aparate pentru diagnosticarea motorului,
aparate pentru fixarea imaginilor, aparate pentru
prelucrarea datelor în timp real, aparate
și instrumente pentru reproducerea datelor,
aparatură pentru traduceri, asistente personale
digitale (pda), asistenți digitali personali
sub forma unui ceas demână, calculatoare
electronice, calculatoare electronice de birou,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carduri pentru porturi usb,
cartelecontinand microprocesoare, cititoare de
benzi magnetice, cititoare de carduri cu cip,
cititoare de carduri cu circuite integrate,
cititoare de carduri de memorie secure
digital (sd), cititoare de carduri de memorie
flash, cititoare de carduri inteligente, cititoare
de carduri magnetice codate, cititoare de
carduri pentru cărți de credit, cititoare de
cartele, cititoare de cartele electronice, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști pentrurealitate virtuală, cititoare de
coduri de bare, cititoare de discuri optice,
cititoare optice de caractere, cititoare pentru
cardurile de memorie, codificatoare liniare,
controlere logice programabile, convertizoare
de măsuri, convertoare metrice, convertor
valutar electronic, corectoare ortografice
electronice, costume dotate cu senzori, cuploare
(echipamente de procesare a datelor), cuploare
(informatică), dicționare electronice portabile,
difuzoare inteligente, digitizoare audio, dispozitiv
de analiză pentru gaze reziduale, dispozitive
de citire de cartele usb, dispozitive de
analiză cu raze x (altele decât cele de
uz medical), dispozitive de codificare cu
comandă vocală, dispozitive de comandă
vocală, dispozitive de extragere a datelor,
dispozitive de recunoaștere vocală, dispozitive
de schimb de date, dispozitive de înregistrat
compact-discuri, dispozitive electronice de
editare a textelor, dispozitivepentru analize
fizice (altele cele decât pentru uz medical),
dispozitive pentru citirea cardurilor, dispozitive
pentru conversia de date, dispozitive pentru
înregistrarea cdrom- urilor, distribuitoare de

bilete, dispozitive pentru procesarea datelor,
dispozitive pentru recunoașterea caracterelor,
dispozitive pentru verificarea ortografiei,
dispozitive periferice de calculator, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
dispozitive portabile de traducere, dispozitivie
cititoare de carduri magnetice codificate,
echipamente de prelucrare a vocii, echipamente
de procesare a datelor, echipamente de
procesare a textelor, echipamente electronice
pentru prelucrareainformațiilor, generatoare
electronice de numere, hardware pentru
realitate virtuală, huse de protecție pentru
asistenți personali digitali (pda-uri), huse pentru
asistenți digitali personali (pda-uri), huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, inscriptoare de discuri
compacte, instrumente matematice, instrumente
pentru analizarea fotografiilor, instrumente
pentru verificareacaracterelor, mașini contabile,
mașini de calcul pentru contabilitate, mașini
de controlat bilete electronice, mașini de
facturat, mașini de votat, mănuși dotate cu
senzori, înregistratoare de cd-uri, ochelari de
realitate virtuală, oscilografe pentru verificarea
motoarelor, panouri digitale, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, personal
digital assistant (pda), procesoare de date,
procesoare detext, procesoare satelit, răcitoare
pentru procesoare pentru aparatele de
procesare a datelor, scaner de mână, scanere
(echipamente pentru procesarea datelor),
scanere pentru coduri de bare, servere
pentru automatizarea locuinței, sintetizatoare
de imagine, terminale de plată, dispozitive
de distribuire și sortare a banilor, sisteme
computerizate de analiză a motoarelor de
vehicule, sisteme cu răspuns vocal, sisteme
de control electronice, sisteme de procesare
a vocii, sisteme de procesare de date,
sisteme electronice de comandă pentru mașini,
stabilizatoare de imagine, tablete grafice digitale,
terminale de date, terminale de ieșire de
date, terminale de intrare de date, terminale
pentru coduri de bare, terminale pentru
prelucrarea datelor, traductoare de măsură,
unități centrale de prelucrare (electric), unități
centrale de procesare (electronice), unități
centrale de procesare pentru calculatoare,
unități pentru discuri optice, vocodere, adunat
(mașini de -), calcul (discuri de -), calculatoare
de buzunar, calculatoare electronice de
buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
discuri de calcul, dispozitive de calculat,
numărători, rigle de calcul circulare, aparate
de calculator pentru citirea la distanță a
contoarelor, calculatoare centrale, calculatoare
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cuantice, calculatoare de buzunar pentru
luarea de notițe, calculatoare de proces,
calculatoare de tip all-in-one, calculatoare
folosite cu biciclete, calculatoare folosite
la gestionarea datelor, calculatoare pentru
comunicații, calculatoare pentru scufundări
subacvatice, calculatoare pentru vehicule
autonome, calculatoare personale, calculatoare
personale care includ software privind informații
legate de dietă, calculatoare personale de
buzunar, componente și piese de calculator,
calculatoare portabile, calculatoare portabile
de greutate și dimensiuni mici, calculator
accesat la distanță de pe un server central,
calculator de bord, componente hardware
pentru calculatoare, computere, computere de
bord, computere de bord pentru automobile,
computere de mână, computere de purtat la
mână, computere mobile, computere portabile,
cutii flip pentru calculatoare tabletă, ecrane
tactile pentru computere, foliide protecție pentru
tablete, genți adaptate pentru laptopuri, genți de
transport pentru calculatoare portabile, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, hardware de calculator
pentru accesare și transmisie de date la distanță,
hardware de calculator pentru compilare de date
de localizare, hardware de calculator pentru
controlul iluminatului, hardware de calculator
pentru culegerea de date de localizare,
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio,video și digitale, hardware
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware de
calculator pentru procesare de semnale audio
și video, hardware de calculator pentru realitate
augmentată, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware
pentru calculator, hardware pentru jocuri și
jocuri de noroc, hardwarepentru server de acces
la rețea, hardware pentru sisteme electronice
de asistență la condus, huse adaptate pentru
calculatoare netbook, huse adaptate pentru
calculatoare notebook, huse din piele pentru
tablete, huse pentru calculatoare de tip laptop,
huse pentru calculatoare tabletă, huse pentru
laptopuri, huse pentru tablete, huse pentru
tastaturi de calculator, laptopuri, laptopuri
convertibile, laptopuri hibride, micro-computere,
microcalculator stick, microcipuri (hardware
pentru calculatoare), minicalculatoare, netbook-
uri (calculatoare), ochelari inteligenți, palmtop-
uri, scanere (aparate) pentru efectuarea de
diagnoze auto, servere cloud, servere de
internet, servere de intranet, servere de
comunicații (hardware de calculator), servere de

fișiere, servere de rețea, servere informatice,
servere pentru baze de date informatizate,
servere pentru găzduirea site-urilor web, servere
pentru poșta electronică, servere pentru rețele
informatice, sisteme de calculator interactive,
sisteme informatice, stație de cuplare pentru
calculatoare, stații de andocare pentru laptop,
stații de andocare pentru tablete, stații de
lucru(calculatoare), stații de lucru (echipament
de calculator), stații de lucru utilizate
pentru proceduri chirurgicale, supercalculatoare,
suporturi de montare pentru hardware de
calculatoare, suporturi pentru echipamente de
calculator, tablete, tablete digitale, tablete
grafice, terminale computerizate pentru uz
bancar, terminale usoare de birou (thin client),
unități centrale de prelucrare (procesoare),
acceleratoare video grafice, adaptoare de
carduri pentru calculator, adaptoare de rețele
informatice, agende organizatoare electronice,
aplicații pentru circuite specifice integrate,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri cu cip electronic,
carduri cu microprocesor, carduri de expansiune,
carduri de extensie pentru calculatoare, carduri
de extensie pentru microcalculatoare, carduri
de interfață pentru aparate de prelucrare a
datelor, carduri de interfață pentru calculatoare,
carduri de interfață pentru echipament de
procesare a datelor sub formă de circuite
imprimate, carduri ram (memorie cu acces
aleatoriu), carduri de memorie cu circuit integrat,
carduri de memorie flash preînregistrate,
carduri grafice, carduri pentru modeme de
fax pentru calculatoare, cartele suplimentare
pentru calculatoare, cartele video, ceasuri
pentru unități centrale de procesare (cpu),
chipset-uri de calculator, chipset-uri, chipset-uri
de calculator destinate utilizării la transmisia
de date către și de la o unitate centrală
de procesare, cipuri de calculator, cipuri
de multiprocesor, circuite integrate pentru
îmbunătățirea afișării grafice și video, circuite
logice, cititoare de compact-discuri folosite la
calculatoare, componente electronice pentru
calculatoare, componente pentru calculatoare,
controlere pentru calculatoare, controlere pentru
matrice raid, controlere videografice, coprocesor
matematic, disipatoare de căldură destinate
utilizării în calculatoare, disipatoare termice,
dispozitive cu memorie utilizate cu aparatele
de procesare de date, dispozitive de indicare
electronice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de intrare pentru urmărirea mișcărilor, dispozitive
de redare pentru discuri compacte, dispozitive
pentru controlul mișcării, dulapuri adaptate
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pentru calculatoare, duplicatoare de disc fix,
generatoare cu ceas pentru calculatoare,
huse adaptate pentru calculatoare, interfețe
electronice pentru platforme de simulatoare
de mișcare, magistrale de calculator, memorii
pentru echipamente de procesare de date,
memorii semiconductoare, memorii tampon,
microprocesoare, microprocesoare securizate,
modeme interne, modemuri, module de intrare/
ieșire analogice, module de intrare/ieșire digitale,
module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (iot), module informatice, nuclee
ale microprocesoarelor, plăci anexe pentru
calculator, plăci cu circuite imprimate adiționale,
plăci cu circuite imprimate pentru calculatoare,
plăci de accelerare multimedia, plăci de
accelerare pentru calculator, plăci de bază, plăci
de bază pentru calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, plăci de interfață de
calculator, plăci de rețea, plăci de sistem
(plăci de bază), plăci de sunet, plăci fiică,
plăci grafice pentru calculatoare, plăci pentru
pc, plăci pentru unități centrale de procesare,
porturi paralele de calculator, porturi seriale
pentru calculator, procesoare (unități centrale
de prelucrare), procesoare pentru aplicații,
răcitoare cu lichid pentru procesoare, set
de cipuri grafice de înaltă definiție, sisteme
de comandă cu microprocesor, sisteme pe
cip (soc), subansambluri pentru calculator,
unități centrale de procesare, unități centrale
de procesare pentru procesarea informațiilor,
datelor, sunetelor sau imaginilor, unități de cd-
rom, unități de disc externe pentru calculatoare,
unități de interfață pentru magistrale de date,
unități de procesare grafică (gpu), unități
hard disk portabile pentrucalculatoare, unități
pentru discuri digitale, ventilatoare de răcire
pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centralede procesare (cpu), amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, aparate
de codare a cardurilor de credit (dispozitive
periferice pentru calculatoare), aparate și
instrumente de desen adaptate pentru utilizarea
cu calculatoare, boxe de calculator, carcase
pentru dispozitive de stocare de date, carduri
pentru pc, componente de calculator periferice
fără fir, controlere de interfață digitală pentru
instrumente muzicale sub formă de interfețe
audio, costume haptice, nu de uz medical,
creioane electronice (pentru unități de afișaj
vizual), căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, căști neurale, nu de uz medical,
căști neuronale, nu de uz medical, căști

pentru jucat jocuri video, creioane optice,
creion electronic (creioane optice), creion
optic (stylus) pentru calculatoare, cutii de
transport special adaptate pentru imprimante
de calculator, dispozitiv de indicare cu bilă
pentru calculator (trackball), dispozitive de
control pentru tastatura de calculator, dispozitive
de intrare pentru calculatoare, dispozitive
de intrare pentru mutarea cursorului pe
ecranul calculatorului (trackball), dispozitive de
sprijin pentru încheietura mâinii folosite de
utilizatorii de mouse-uri de calculator, dispozitive
pentru introducerea datelor și comenzilor
cu bilă rotitoare, echipamente de telefonie
prin calculator, ecrane, ecrane de computer,
filtre anti-reflex pentru ecrane de calculator,
filtre pentru ecrane de afișare adaptate
pentru utilizarea la ecrane de calculator,
filtre pentru ecrane de afișare, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea
lacalculatoare tabletă, filtre pentru ecrane de
calculator, filtre pentru monitorul calculatorului,
gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru cd-playere,
huse pentru dispozitive de stocare de date,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
imprimante pentru calculator, joystickuripentru
calculatoare, nu pentru jocuri video, joystick-
uri pentru calculator, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, monitoare, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare
comerciale, mouse (periferice de calculator),
mouseuri(informatică), mouse-uri de calculator,
mouse-uri de calculator fără fir, mouse-uripentru
computer, mouse-uri scaner, piciorușe de
schimb pentru mouse, rame pentrumonitoarele
de calculator, rezemătoare pentru braț folosite
la calculator, scaneremobile pentru documente,
stații de andocare electronice, stilouri capacitive
pentru dispozitive cu ecran tactil, stilouri cu
vârf conductiv pentru dispozitive cu ecran
tactil, stilouri electronice, stilusuri pentru ecrane
tactile, suporturi adaptate pentrucalculatoare
tabletă, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi de mouse, suporturi de răcire pentru
laptopuri, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, suporturi de încheietură
pentru tastaturi, suporturi pentru încheietura
mâinii pentru utilizarea computerului, suporturi
pentru încheietura mâinii, folosite de utilizatorii
de calculatoare, suporturi pivotante pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, tastaturi decalculatoare,
tastaturi de calculator, tastaturi multifuncționale
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pentru calculatoare, tastaturi pentru tablete,
taste pentru tastatură de calculator, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, terminale
cu taste, terminale de afișare grafică,
terminale de date vizuale, terminale grafice,
terminale informatice, terminale interactive,
terminale pentru afișare de informații, terminale
pentru poșta electronică, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități de afișaj vizual, unități de
afișaj vizual computerizat, unități multidisc pentru
computere (juke-box).
16. Agende, agende datate, agende de
birou, agende de buzunar, agende de
planificare pentru birou, agende de telefon,
agende de întâlniri, agende personale, agende
săptămânale, aparate de intercalat pentru birou,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie pentru scris, articole de papetărie
și accesorii educative, articole pentru birou,
autocolante (articole de papetărie), benzi de
calculator din hârtie, nescrise, utilizate pentru
înregistrarea programelor, benzi din hârtie
pentru mașini de calcul, benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, benzi
impregnate cu cerneală pentru mașinile de
reprodus documente, birou (articole de -) (cu
excepția mobilelor), blocnotesuri, blocnotesuri
pentru notițe, broșuri, broșuri cu program pentru
colecționat, broșuri referitoare la jocuri, broșuri
tipărite, caiete, calculator (benzi din hârtie sau
cartele pentru înregistrarea programelor de -),
calendare, calendare de buzunar, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri educative, carduri perforate pentru
înregistrarea de programe de calculator, carnete,
carnete cu informatii, carnețele, carnețele
pentru notat scorul la jocuri, cartele pentru
înregistrarea scorului, cărți, reviste, ziare tipărite
și alte publicații media pe hârtie, cartonașe
de indexare, cartonașe informative tipărite,
cataloage, cataloage referitoare la software
de calculator, cursuri tipărite, documente de
prezentare tehnica, echipament pentru educație/
învățământ, fișe (papetărie), fișe cu date,
fișe cu informații, fișe pentru sintetizarea
informațiilor, fișiere, ghiduri de buzunar cu
referințe rapide (materiale tipărite), ghiduri
de studiu, jurnale, jurnale și agende, lecții
tipărite, manuale de informatică, manuale de
instrucțiuni, manuale de instrucțiuni pentru
jocurile de calculator, manuale de instrucțiuni
referitoare la software de calculator, manuale
de referință pentru calculator, manuale de
referință pentru componente hardware, manuale
de utilizare pentru calculatoare, manuale de
utilizare pentru componente hardware, manuale

de utilizare pentrusoftware de calculator,
manuale didactice, manuale pentru software de
calculator, manuale pentru utilizare software,
mașini de birou, manuale tipărite, manualele
de utilizare, materiale de instruire tipărite,
materiale de predare tipărite, materialeeducative
și didactice, materiale imprimate, materiale
tipărite pentru instruire, materiale tipărite pentru
instruire în domeniul telecomunicațiilor, notițe
tipărite pentru seminare. agende cu index,
anuare (publicații tipărite), buletine (materiale
tipărite), buletineinformative, caiete de activități
individuale, cărți cu indicii pentru jocuri pe
calculator, carti cu informatii, cărți de date,
ghiduri de strategie pentru jocuri pe calculator,
ghiduri de strategie pentrujocuri video, manuale,
periodice, publicații imprimate în domeniul
calculatoarelor, reviste care conțin jocuri video
și pe calculator, reviste de calculatoare, reviste
(publicații periodice), reviste generaliste, reviste
pentru fani, reviste profesionale, serii de
cărți cu indicii pentru jocuri pe calculator,
caiete de exerciții, cărțieducative, ghiduri
tipărite pentru activitatea de predare, material
didactic (cu excepțiaaparatelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materialedidactice din hârtie,
materiale educative tipărite, materiale tipărite de
cursuri prin corespondență.
42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare privind automatizarea computerizată
a proceselor administrative, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță it, servicii de consiliere
și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la calculatoare,
cercetare tehnică în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
creare de platforme informatice pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
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telefoane mobile, design grafic pe calculator
pentru cartografiere prin proiecție video,
detectare a defecțiunilor tehnice sub formă de
diagnoză a problemelor la produsele electronice
de consum, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, dezvoltare de calculatoare, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de
software, diagnoza problemelor la hardware-ul
de calculator folosind un software, exploatare
de date, filigranare digitală (watermarking),
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare, furnizori de servicii externalizate
în domeniul tehnologiei informației, gestionarea
motoarelor de căutare, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, gestiunea tehnică
a aparatelor electrocasnice și a echipamentelor
informatice, inginerie informatică, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
managementul proiectelor it, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (edp), monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la
distanță, minare de criptomonede, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, proiectare de
aparate de prelucrare a datelor, proiectare de
calculatoare și de software de calculatoare
pentru analizele și rapoartele comerciale,
proiectare de sisteme de stocare a datelor,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de aparate de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de aparate fără fir pentru transmitere de
date, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de echipament periferic pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de sisteme de afișare
a datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare și dezvoltare
de sisteme de procesare de date, proiectare
și dezvoltare de sisteme de stocare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme informatice,
proiectare și dezvoltare de sisteme pentru
introducerea, generarea, procesarea, afișarea

și stocarea de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
punerea la dispoziție de instalații pentru
centre de date, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea datelor, redactare
tehnică, rezervarea problemelor de hardware și
software pentru computere, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de
software, servicii consultative și informații despre
periferice de calculator, servicii de analiză
privind calculatoarele, servicii de cercetare
informatică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de diagnostic computerizat,
servicii de informatică cuantică, servicii de
proiectare și programare informatică, servicii
de rețele informatice, servicii de transfer
de date, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, servicii tehnologice în domeniul
calculatoarelor, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare
la eficiența sistemelor informatice, testarea
performanțelor computerelor, acordarea de
asistență tehnică în exploatarea de rețele de
calculatoare, asistență tehnică referitoare la
calculatoare, compilare de informații privind
sistemele informatice, compilare de informații
privind tehnologia informației, consiliere și
consultanță privind aplicațiile pentru rețele
de calculatoare, consultanță în domeniul
analizei sistemelor informatice, consultanță
în domeniul calculatoarelor, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul programelor de
calculator, consultanță în domeniul securității
calculatoarelor, consultanță în domeniul
software-ului de securitate, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, consultanță
în inteligență artificială, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, consultanță
privind actualizarea de software de calculator,
consultanță privind calculatoarele, consultanță
privind software-ul pentru sisteme de
comunicații, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, consultanță profesională
privind calculatoarele, consultanță profesională
privind securitatea calculatoarelor, consultanță
în legătură cu crearea de pagini principale și
de pagini de internet, consultanță în legătură
cu proiectarea de pagini principale și de
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pagini de internet, consultanță în materie de
dezvoltare de sisteme informatice, consultanță în
materie de hardware de calculator, consultanță
în materie de securitate a rețelelor de
telecomunicații, consultanță în materie de
securitate informatică, consultanță în materie de
sisteme informatice, consultanță și consiliere în
materie de hardware și software de calculator,
consultanță tehnică pentru aplicarea și utilizarea
software-ului de calculator, consultanță tehnică
privind instalarea și întreținerea de software de
calculator, consultanță tehnică privind utilizarea
de hardware, consultanță tehnică în materie de
utilizare de computere, consultanță tehnologică
în domeniul inteligenței artificiale, furnizare
de consiliere tehnică cu privire la hardware
și software, furnizare de estimări si evaluari
efectuate de experți în domeniul informatic,
furnizare de informații privind calculatoarele,
furnizare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site, furnizare de rapoarte
ale experților privind informatica, întocmire de
rapoarte referitoare la calculatoare, realizare de
studii de fezabilitate cu privire la sistemele de
informații computerizate, realizarea de studii de
fezabilitate privind hardware-ul și software-ul de
calculator, servicii de asistență tehnică pentru
supravegherea rețelelor informatice, servicii de
asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de asistență în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
cercetare și consultanță privind hardware-ul
de calculator, servicii de consiliere privind
hardware-ul de calculator, servicii de consiliere
tehnică privind prelucrarea de date, servicii de
consiliere în domeniul calculatoarelor, servicii de
consiliere și consultanță privind hardware-ul de
calculator, servicii de consultanță de specialitate
în materie de echipamente informatice, servicii
de consultanță de specialitate în materie
de rețele informatice, servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță în materie
de proiectare a sistemelor informatice, servicii
de consultanță pentru analiza sistemelor
informaționale, servicii de consultanță pentru
proiectarea sistemelor informaționale, servicii
de consultanță pentru software, servicii de
consultanță privind calculatoarele, servicii de
consultanță privind calculatoarele care utilizează
medii de software heterogene, servicii de
consultanță privind rețelele de calculatoare,
servicii de consultanță privind sistemele de
informare computerizate, servicii de consultanță
profesională în materie de hardware de

calculator, servicii de consultanță în domeniul
informaticii cuantice, servicii de consultanță
în domeniul ingineriei informatice, servicii de
consultanță în domeniul sistemelor informatice,
servicii de consultanță în materie de analiză a
sistemelor informatice, servicii de consultanță
în materie de hardware de calculator, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), servicii de consultanță referitoare
la software utilizat în domeniul comerțului
electronic, servicii de consultanță tehnică
privind tehnologia informațiilor, servicii de
consultanță tehnologică pentru transformarea
digitală, servicii de consultanță și consiliere în
domeniul calculatoarelor, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, servicii de consultanță și de
informații despre proiectare de software de
calculator, servicii de consultanță și de
informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, servicii
de consultanță și de informații referitoare la
întreținerea de software de calculator, servicii
de consultanță și informații despre arhitectura
și infrastructura tehnologiei informației, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, servicii de consultanță
și informații despre tehnologia informației,
servicii de informare cu privire la aplicarea
rețelelor computerizate, servicii de informare cu
privire ladezvoltarea de sisteme computerizate,
servicii de informare în domeniul calculatoarelor,
servicii de informare în domeniul tehnologiei
informației, servicii de informare privind
aplicarea de sistemelor de calculator, servicii
de informare privind dezvoltarea rețelelor
de calculator, servicii de informare privind
tehnologia informației, servicii de studii de
fezabilitate referitoare la calculatoare, servicii
tehnice de descărcare de date digitale, servicii
tehnice de descărcare de software, servicii
tehnice pentru descărcarea de jocuri video,
studii de fezabilitate a sistemelor informatice,
studii de proiecte tehnice în domeniul hardware-
ului și software-ului de calculator, actualizare
de pagini de internet, actualizare de programe
de calculatoare pentru terți, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, actualizare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, actualizare
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și întreț inere de software și programe
de calculator, actualizarea bazelor de date
informatice, actualizarea paginii inițiale pentru
rețele de calculatoare, actualizarea paginii
inițiale pentru terți, actualizarea programelor de
calculator, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
advisory și servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
cercetare privind dezvoltarea de programe și
de software de calculator, cercetare privind
dezvoltarea de software de calculator, cercetare
privind programarea pe calculator, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
cercetare în materie de programe informatice,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, cercetare în materie de
software de calculator, cercetare și dezvoltare
de software informatic, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, compilare de pagini web pentru
internet, compilare de programe de procesare
a datelor, compilare de programe de calculator,
concepere și dezvoltare de software cu
autentificare unică, concepere și dezvoltare de
software de operare pentru rețele private virtuale
(vpn), configurare de firmware pentru calculator,
configurare de sisteme și rețele informatice,
configurare de software de calculator, construire
și întreținere de pagini web, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță în materie
de design de pagini web, consultanță în
materie de design web, consultanță în materie
de programare pe calculator, consultanță în
materie de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță în materie de testare a sistemelor de
aplicații informatice, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe pentru baze de
date informatice, consultanță privind proiectarea
și dezvoltarea de software de calculator,
consultanță profesională privind programele
software de calculator, consultanță referitoare la
proiectarea de pagini principale și de pagini de
internet, conversie de coduri informatice pentru
terți, creare de pagini principale pentru rețele
informatice, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini web, creare de pagini
web pentru alte persoane, creare de pagini web

stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, creare de programe de calculator pentru
prelucrarea de date, creare de programe de
control pentru module de control ș i acționare
operate electric, creare, actualizare și adaptare
de programe de calculator, creare de programe
de prelucrare a datelor, creare de programe
informatice, creare de site-uri pe internet, creare
de software, creare și actualizare de pagini
principale pentru rețele de calculatoare, creare și
design de indexuri de informații bazate pe site-uri
web pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informaț iei), creare și design de site-uri web
pentru terți, creare și dezvoltare de programe
pentru prelucrarea de date, creare și dezvoltare
de software de calculator pentru simulare de
vehicule, creare și dezvoltare de software pentru
jocuri video, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile, creare, proiectare
și întreț inere de pagini web, creare, întreținere
și adaptare de software, creare, întreținere ș i
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, creare și întreținere de pagini
web, creare și întreținere de site-uri (pagini
web) pentru terți, creare și întreținere de
software pentru bloguri, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, crearea și proiectarea de
pagini web pentru terți, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, crearea și întreținerea
siturilor web pentru terți, design de modele
de simulare pe calculator, design de pagini
principale și pagini web, design de site-
uri web, design și dezvoltare de software,
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, dezvoltare de baze
de date, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
dezvoltare de coduri computerizate, dezvoltare
de drivere și sisteme de operare pentru
calculator, dezvoltare de firmware pentru
calculatoare, dezvoltare de hardware si software
de calculator, dezvoltare de jocuri video și pe
calculator, dezvoltare de limbaje informatice,
dezvoltare de pagini web pentru terți, dezvoltare
de platforme de calculatoare, dezvoltare de
programe de calculator, dezvoltare de programe
de calculator înregistrate pe suporturi de
date (software) concepute pentru construcții și
producția automatizată (cad/cam), dezvoltare
de programe de date, dezvoltare de programe
de procesare a datelor pe bază de comandă
de la terți, dezvoltare de programe informatice
pentru simularea experimentelor de laborator,
dezvoltare de programe pentru procesarea
datelor, dezvoltare de programe pentru jocuri
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jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, elaborare de
programe de calculator pentru jocuri video și
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru sisteme electronice de
casă, elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
telecomunicațiilor, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, elaborare
de programe pentru calculator și întreț
inere de programe informatice, elaborare de
software, elaborare și actualizare de software
informatic, elaborare și întreținere de pagini
web pentru terți, elaborarea (conceperea)
de programe, elaborarea (conceperea) de
software de calculator, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terți, furnizare
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, furnizare de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software și
hardware pentru calculatoare, furnizare de
informații în domeniul dezvoltării de software de
calculator, furnizare de informații în domeniul
proiectării de software de calculator, furnizare
de informații privind programarea informatică,
furnizare de motoare de căutare pe internet
cu opțiuni de c ăutare specifice, furnizare
de studii tehnice referitoare la programare pe
calculator, furnizarea de informații referitoare
la programe pentru calculator, gestionare de
pagini web pentru terți, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, implementarea
de programe de calculator în rețele, inginerie
de software, inginerie de software informatic,
instalare de firmware, instalare de pagini web
pe internet pentru terți, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, închiriere
de firmware de calculator, închirierea și
întreținerea software-ului de computer, închirieri
de calculatoare și actualizare de software
de calculator, instalare de software pentru
accesul la internet, instalare de software
pentru baze de date, instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
instalare și actualizare de programe pentru
prelucrarea de date, instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, instalare și
întreținere de programe de calculator, instalare și
întreținere de software pentru acces la internet,
instalare și întreținere de software pentru baze
de date, instalare, inițiere și întreținere de
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, instalare,
întreț inere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, întreținere și actualizare
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de calculator, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, dezvoltare
de software, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, dezvoltare
de software de calculator destinate utilizării cu
sisteme de comutare acționate de calculator,
dezvoltare de software de calculator destinată
utilizării cu dispozitive de control programabile,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe
de televiziune, dezvoltare de software de
calculator pentru terți, dezvoltare de software de
procesare de text, dezvoltare de software de
realitate virtuală, dezvoltare de software pentru
operatorii audio și video, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de software pentru conversia de date și conținut
multimedia între diferite protocoale, dezvoltare
de software pentru   detectarea  automată
a proceselor economice (abpd), dezvoltare
de software pentru drivere, dezvoltare de
software pentru jocuri video, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri
de e-business, dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, dezvoltare de software
pentru proiectare asistată de calculator/fabricație
asistată de calculator (cad/cam), dezvoltare
de software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, dezvoltare de software pentru stocarea
și recuperarea datelor multimedia, dezvoltare de
software pentru terți, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, dezvoltare de soluții
de aplicații software de calculator, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, dezvoltare și actualizare de
programe informatice, dezvoltare și elaborare
de programe de calculator pentru procesarea
datelor, dezvoltare și testare de software,
dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, dezvoltare,
proiectare și actualizare de pagini principale,
dezvoltarea de programe de calculator pentru
analizarea procesului de combustie în interiorul
unui motor, editare de programe de calculator,
elaborare de programe de calculator pentru
analize și rapoarte comerciale, elaborare
de programe de calculator pentru internet,
elaborare de programe de calculator pentru



de software pentru baze de date, instalare,
întreținere și reparații de software pentru
sistemele computerizate, instalare, întreținere,
actualizare și îmbunătățire de software de
calculator, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, instalarea
de programe, instalarea de software, integrarea
programelor informatice, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator, întocmire
de rapoarte referitoare la programe pentru
calculator, întreținere de site-uri web, între
ținere de software, întreținere de software de
calculator cu privire la siguranța calculatoarelor
și prevenirea riscurilor informatice, întreținere
de software de calculator utilizat pentru
exploatarea aparatelor și utilajelor de umplere,
întreținere de software pentru accesul la
internet, întreținere de software pentru sisteme
de comunicații, întreținere de software utilizat
în domeniul comerțului electronic, întreținere
de înregistrări computerizate, întreținere și
actualizare de software de calculator, întreținere,
reparații și actualizare de software, modernizare
de software de calculatoare, modificare de
programe de calculator, prestare de servicii de
asistență online pentru utilizatorii de programe
de calculator, prestare de servicii de informații,
consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, programare de animații pe
calculator, programare de aplicații multimedia,
programare de calculatoare pentru imprimarea
de coduri de bare, programare de calculatoare
pentru organizarea datelor între cumpărători
și furnizori, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, întreținere și reparare de software,
întreținerea bazelor de date, întreținerea
programelor de calculator, programare de
echipamente multimedia, programare de pagini
web, programare de pagini web personalizate,
programare de programe de securitate pe
internet, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, programare de software
de calculator pentru dicționare și baze de
date electronice pentru traduceri, programare
de software de calculator pentru evaluarea și
calcularea datelor, programare de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, programare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
programare de software educativ, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru gestionarea

bazelor de date, programare de software pentru
portaluri de internet, spaț ii de chat, linii de
chat și forumuri pe internet, programare de
software pentru telecomunicații, programare de
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, programare de software
pentru jocuri pe calculator, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (edp),
programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru studii
de piață, programare pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor și de comunicații,
programe (instalarea de -), programe de
calculator (întreținerea de -), proiectare de
baze de date, proiectare de baze de date
computerizate, proiectare de calculatoare pentru
terți, proiectare de coduri de calculator,
proiectare de hardware și software pentru
calculator, proiectare de jocuri, proiectare
de limbaje informatice, proiectare de pagini
principale, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare de pagini
web, proiectare, actualizare și întreținere de
software de calculator, proiectare de portaluri
web, proiectare de programe și software
de calculator pentru aviație, proiectare de
sisteme informatice prin metode de dezvoltare
agilă, proiectare de sisteme informaționale,
proiectare de sisteme informaționale în domeniul
finanțelor, proiectare de sisteme informaționale
în domeniul managementului, proiectare de
sisteme software grafice, proiectare de site-
uri web, proiectare de software, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, proiectare de software
de procesare de text, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, proiectare
de software pentru baze de date informatice,
proiectare de software pentru comprimare și
decomprimare conținut multimedia, proiectare
de software pentru conversie de date și conținut
multimedia între diferite protocoale, proiectare
de software pentru drivere, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
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proiectare de software pentru jocuri video,
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor, proiectare de software pentru
procesare și distribuție de conținut multimedia,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
sisteme de operare, proiectare de software
pentru stocarea și recuperarea informațiilor
multimedia, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, proiectare de software
pentru terți, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, proiectare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare la comandă de pachete de software,
proiectare personalizată de software, proiectare
și actualizare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare și creare de pagini de
internet pentru alte persoane, proiectare și
creare de pagini principale și pagini web,
proiectare și dezvoltare de pagini de internet,
proiectare, desen și scriere la comandă de
software de calculator, proiectare, dezvoltare
și administrare de intraneturi, proiectare,
dezvoltare și implementare de software,
proiectare, dezvoltare și programare de
software de calculator, proiectare, întreținere și
actualizare de software de calculator, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, proiectare, întreținere, închiriere și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de dicționare electronice,
proiectare și dezvoltare de dicționare și baze de
date electronice pentru traduceri, proiectare și
dezvoltare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator destinat
utilizării cu tehnologia medicală, proiectare și
dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru controlul proceselor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator
pentru logistică, proiectare și dezvoltare de
software de calculator pentru prelucrarea
textelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
dezvoltare de software pentru gestiunea
energiei, proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software și hardware

pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
proiectare și dezvoltare de felicitări electronice
(felicitări electronice), proiectare și dezvoltare
de hardware pentru industria de prelucrare,
proiectare și dezvoltare de pagini principale
și site-uri web, proiectare și dezvoltare de
programe de securitate pe internet, proiectare și
dezvoltare de sisteme de navigație, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, proiectare și dezvoltare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare și
dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, proiectare și dezvoltare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator și
software pentru realitate virtuală, proiectare
și dezvoltare de software pentru planificarea
rutelor, proiectare și dezvoltare de arhitectură
pentru software de calculator, proiectare și
dezvoltare de firmware pentru calculatoare,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, proiectare și dezvoltare de
programe pentru baze de date informatice,
proiectare și dezvoltare de rețele de calculatoare
fără fir, proiectare și dezvoltare de sisteme de
generare de date, proiectare și dezvoltare de
sisteme firmware, proiectare și dezvoltare de
software antivirus, proiectare și dezvoltare de
software de recuperare a datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare și dezvoltare
de software pentru mesagerie instantanee,
proiectare și dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, proiectare și implementare de pagini
web pentru terți, proiectare și implementare
de pagini web în rețea pentru terți, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-
uri web, proiectare și scriere de software de
calculator, proiectare și întreținere de site-uri
informatice pentru terți, realizare de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare și întreținere de site-uri web pentru
terți, realizarea de programe de prelucrare a
datelor, remedierea problemelor la software de
calculator (suport tehnic), reparare de software
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de calculator, reparații de programe de calculator
defectuoase, scriere de coduri informatice,
scriere de programe de calculator, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
scriere de programe de calculator pentru aplicaț
iile biotehnologice, scriere de programe de
control, scriere de programe pentru prelucrarea
de date, scriere de software de calculator,
scriere la comandă de programe, de software
și de coduri de calculator pentru crearea de
pagini web pe internet, scriere și actualizare de
software de calculator, servicii consultative și
informații despre software de calculator, servicii
de actualizare de programe de calculator, servicii
de administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, servicii de analiză a programelor de
calculator, servicii de asistență tehnică în materie
de software de calculator, servicii de asistență și
întreținere pentru software de calculator, servicii
de calibrare privind software-ul de calculator,
servicii de cercetare și consultanță privind
software-ul de calculator, servicii de consiliere
tehnologică referitoare la programe pentru
calculator, servicii de consiliere și de dezvoltare
de software de calculator, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea pe calculator,
servicii de consultanță profesională privind
programarea informatică, servicii de consultanță
profesională privind software-ul de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare la
programarea informatică, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
îmbunătățirii calității produselor software, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, servicii de consultanță în materie de
proiectare de software de calculator, servicii de
consultanță în materie de software de calculator
folosit pentru editare, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
grafică, servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
servicii de consultanță în materie de utilizare
de software de calculator, servicii de creare de
pagini web de internet, servicii de dezvoltare de
pagini web, servicii de dezvoltare de jocuri video,
servicii de editare pentru programe informatice,
servicii de inginerie de software pentru programe
de procesare a datelor, servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator, servicii
de inginerie software pentru procesare de date,
servicii de instalare și întreținere de software,
servicii de integrare a sistemelor informatice,
servicii de personalizare de software, servicii de
programare de software de calculator, servicii de

proiectare de pagini web, servicii de proiectare
de programe de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
proiectare și creare de pagini web, servicii
de studii de fezabilitate privind software-ul
de calculator, servicii de testare a gradului
de încărcare a site-urilor web, servicii pentru
actualizarea programelor de calculator, servicii
pentru proiectare de software de calculator,
servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice, servicii pentru
scrierea de programe de calculator, servicii
pentru scrierea de software de calculator,
servicii pentru testarea utilizabilității paginilor
web, servicii proiectare de programe de
calculator, servicii tehnice pentru aplicații la
sistemele informatice mari și mijlocii, servicii
științifice de programare de calculatoare, studii
de proiecte privind softwareul, testare de
programe de calculator, testare de software
de calculator, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, cercetare în
domeniul hardware-ului de calculator, cercetare
în proiectarea de calculatoare, consultanță în
materie de proiectare de hardware de calculator,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
componente hardware pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru conversia
de date și conținut multimedia între diferite
protocoale, dezvoltare de componente hardware
pentru procesarea semnalului digital, dezvoltare
de componente hardware pentru procesarea și
distribuirea conținutului multimedia, dezvoltare
de componente hardware pentru stocarea
și recuperarea datelor multimedia, dezvoltare
de echipamente periferice pentru calculatoare,
dezvoltare de hardware de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare și proiectare
de suporturi digitale pentru sunet și imagine,
dezvoltarea de hardware pentru jocuri video,
proiectare de hardware, proiectare de hardware
de calculator, proiectare de hardware de
calculator pentru industriile producătoare,
proiectare de hardware pentru comprimarea
și decomprimarea conținuturilor multimedia,
proiectare de hardware pentru conversia datelor
și a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, proiectare de
hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, proiectare de hardware
pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de periferice de
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calculator, proiectare personalizată de hardware
pentru calculatoare, proiectare și dezvoltare de
hardware de calculator, proiectare și dezvoltare
de arhitectură pentru hardware de calculator,
servicii de cercetare și dezvoltare în domeniul
hardware-ului de calculator, servicii de consiliere
și consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de hardware pentru calculatoare, servicii de
consiliere și informare privind proiectarea și
dezvoltarea de echipamente periferice pentru
calculatoare, servicii de consiliere și informare
privind proiectarea și dezvoltarea de hardware,
servicii de consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, servicii de proiectare
de hardware de calculator, servicii de proiectare
în domeniul hardware-ului de calculator, servicii
pentru proiectarea industrială de calculatoare,
testare de hardware de calculator, furnizare
de echipamente hardware în time-sharing
(timpi partajați), furnizare de echipamente
informatice în time-sharing (timpi partajați),
furnizare de instalații computerizate, închiriere
de aparatură pentru codificare, închiriere
de calculatoare pentru procesarea datelor,
închiriere de calculatoare personale, închiriere
de dispozitive periferice pentru calculatoare,
închiriere de instalații pentru centre de date,
închiriere de minicalculatoare, închiriere de
suporturi de date, închirierea de calculatoare,
închirierea de hardware de calculator, închirierea
de software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, închirierea serverelor web,
servicii computerizate de timpi partajați, servicii
de consultanță în materie de închiriere de
calculatoare și de software de calculator,
închirieri de acces la un calculator, închirieri
de calculatoare și de software, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
închirieri de echipament și de calculatoare de
prelucrare a datelor, închirieri de echipamente
pentru calculatoare, închirieri de hardware de
calculator și aparate periferice pentru calculator,
închirieri de hardware și software, închirieri
de hardware și software pentru calculatoare,
închirieri de server de bază de date (către
terți), închirieri de sisteme de prelucrare a
datelor, închirieri de timpi de acces la un
calculator, servicii de internet café (închirieri
de calculatoare), servicii de time-sharing (timpi
partajați) pentru echipamente de prelucrare de
date, servicii de închiriere a echipamentelor
și a calculatoarelor de prelucrare de date,
servicii pentru securitatea datelor, analiza
amenințărilor securităț ii informatice pentru
protecția datelor, controlul accesului ca serviciu
(acaas), criminalistica pe calculator, deblocare

de telefoane mobile, dezvoltare de tehnologii
de protecție a rețelelor electronice, furnizare
de alerte privind accesul copiilor la siteuri
web și conținut online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), investigații
digitale medico legale în domeniul criminalității
informatice, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea avariilor,
monitorizare electronică de informații de
identificare personală pentru detectarea furtului
de identitate pe internet, monitorizarea
electronică a activității cardurilor de credit pentru
detectarea fraudelor pe internet, monitorizarea
sistemelor de rețea, planificare pentru
restaurarea calculatoarelor în urma dezastrelor,
prestare de servicii de securitate pentru
rețelele de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, recuperare de
date din telefoane inteligente, recuperare de
date informatice, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor prin tehnologie blockchain, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, servicii de monitorizare
a sistemelor informatice, servicii de platforme
închise pe internet de tip walled garden,
servicii de protecție a datelor bazate pe
tehnologia de tip cloud, servicii de protecție
împotriva mesajelor nesolicitate, servicii it pentru
protecția datelor, servicii de protecție împotriva
virușilor informatici, servicii de recuperare de
date, servicii de restaurare a calculatoarelor
în urma dezastrelor, servicii de restaurare a
sistemelor computerizate în urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor de comunicații
de date în urma dezastrelor, servicii de
securitate a datelor (paravane de protecție
(firewall)), servicii de securitate informatică sub
forma furniză rii de certificate digitale, servicii
de securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall) pentru calculatoare, supraveghere de
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sisteme informatice în scopuri de securitate,
codificare de carduri magnetice, codificare
de imagini digitale, codificare de mesaje,
codificare de muzică digitală, compresia digitală
a datelor computerizate, comprimare de date
pentru stocarea electronică, conversia datelor
și a documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic, conversia datelor
și a programelor informatice (alta decât
conversia fizică), conversia datelor și a
programelor informatice, alta decât conversia
fizică, conversia imaginilor de pe suport fizic pe
suport electronic, conversia textelor în format
digital, conversie de cd-uri în formate digitale,
conversie de date în informații electronice,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, copiere de
software de calculator, copierea programelor
informatice, criptare de muzică digitală, criptare,
decriptare și autentificare de informații, mesaje
și date, decodare de date, digitalizare de
sunete și imagini, digitalizarea documentelor
(scanare), digitizare de documente, duplicarea
programelor informatice, scanare de imagini
(conversie de pe suporturi fizice pe suporturi
electronice), servicii de codificare și decodificare
de date, servicii de criptare de date, servicii
de decodificare de date, servicii de scanare
3d, servicii pentru digitalizarea hărților, servicii
pentru digitalizarea graficelor, servicii pentru
reproducerea programelor de computer, transfer
de documente de la un format de calculator
la altul, servicii de proiectare, artă grafică
și design, cercetare în domeniul designului,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
creare de animații și efecte speciale pentru
terți, creare de ilustrații grafice, desen industrial
asistat de calculator, design de modele 3d
pentru imprimantă 3d, design grafic asistat
de calculator, design vizual, dezvoltare de
componente hardware pentru operatorii video
și audio, furnizare de fișiere model pentru
imprimare 3d, proiectare asistată de calculator
pentru grafică video, proiectare de calculatoare,
proiectare de circuite integrate, proiectare de
configurații de grupuri de calculatoare (cluster),
proiectare de format electronic de cd-rom
pentru baze de date electronice, proiectare
de hardware pentru operatori audio și video,
proiectare de lucrări creative audiovizuale,
proiectare de microcipuri pentru terți, proiectare
de sisteme de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare, proiectare de sisteme de
comunicații, proiectare grafică pentru compilare
de pagini web pe internet, proiectare și design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,

proiectare și dezvoltare de baze de date,
proiectare și dezvoltare de rețele, proiectare și
dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice, proiectare și dezvoltare de tehnologii
noi pentru alte persoane, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
inginerie personalizată referitoare la sisteme de
telefonie, sisteme de televiziune prin cablu și
fibră optică, proiectare științifică și tehnologică,
proiectarea de microcipuri de calculator,
proiectarea rețelelor informatice pentru terți,
proiectarea sistemelor informatice, proiectarea
specificațiilor sistemelor informatice, redactare
de site-uri electronice, servicii de design grafic
pentru calculator, servicii de grafică digitală
(servicii de prelucrare a imaginilor digitale),
servicii de ilustrații grafice pentru terți, servicii
de inginerie și inginerie asistată de calculator,
servicii de proiectare asistată de calculator,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
servicii de proiectare pentru sistemele de
prelucrare a datelor, servicii de proiectare
privind instrumentele de prelucrare a datelor,
servicii de proiectare privind componentele
hardware și software de calculator, servicii de
proiectare privind crearea de rețele, servicii de
proiectare referitoare la calculatoare, servicii de
proiectare referitoare la dezvoltarea de sisteme
de procesare a informațiilor computerizate,
servicii de proiectare tehnică asistată de
calculator, servicii de proiectare tehnică asistată
de calculator în domeniul ingineriei, servicii de
proiectare și desen tehnic asistate de calculator,
servicii în domeniul științei și tehnologiei.

───────
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(210) M 2022 06884
(151) 29/09/2022
(732) LA FANTANA SRL, BD. GARII

OBOR, NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

STROP BOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

14. Bijuterii, bijuterii cu strasuri (imitaţii de
bijuterii), amulete (bijuterii), accesorii pentru
ceasuri, ace bijuterii pentru pălării, ace de
cravată, articole de bijuterie false, brăţări
(bijuterii), brăţări realizate din textile brodate
(bijuterii), brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brelocuri,
broșe (bijuterii), cercei, coliere (bijuterii), inele
(bijuterii), ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, portchei (decorațiuni mici
sau brelocuri), inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pandantive pentru brelocuri,
figurine din metale preţioase / statuete din metale
preţioase.
16. Materiale tipărite, abțibilduri (decalcomanii),
afișe, agende, albume, aplicații din hârtie
(hârtie), autocolante (articole de papetărie),
benzi adezive, benzi desenate, reviste de
benzi desenate, blocnotesuri, colaje, coperte
pentru agende, desene grafice, desene, etichete
din hârtie sau carton, etichete autocolante,

etichete adezive, felicitări, fluturași publicitari,
gravuri, imagini, jurnale, minifelicitări, articole de
papetărie, produse de imprimerie, reprezentări
grafice, semne de carte, supracoperte pentru
cărți, papetarie imprimata, material promotional
imprimat, publicații promoționale, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, fanioane din hârtie, plicuri
(papetărie), steguleţe din hârtie, şerveţele de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, tricouri.
28. Jucării, jucării de pluș, jucării din pluș
inteligente, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, figurine de acțiune (jucării), figurine de
jucărie, jocuri, jucării, jocuri și articole de
joacă, jucării pentru animale de companie,
marionete, baloane pentru petreceri, modele de
figurine, miniaturi pentru jocuri, mingi pentru
jocuri, păpuși, roboți de jucărie, unelte de
jucărie, zmeie, puzzle-uri, măşti (obiecte de
divertisment).
30. Cafea, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, înlocuitori de cafea, extracte de cafea,
doze de cafea, înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, boabe de cafea, tablete (nemedicinale)
din glucoză pe bază de cafeină, capsule de cafea
umplute, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, cafea aromată, cafea
decafeinizată, cafea liofilizată, cafea măcinată,
esențe de cafea, altele decât uleiurile esențiale,
extracte de cafea de malț, altele decât uleiurile
esențiale, uleiuri de cafea, umpluturi pe bază de
cafea, cicoare pentru utilizare ca înlocuitori de
cafea.
32. Apă (băuturi), apă plată, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală, apă de masă,
apă de izvor, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi).
35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrarea
vânzărilor, afișaj, cercetare de piață pentru
publicitate, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, cronică publicitară, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de conceptii
de publicitate, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, difuzare de materiale publicitare
și promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, distribuire de mostre
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în scopuri publicitare, distribuire de texte
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
de informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele în
scopuri publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
de informații comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, marketing de produse,
marketing folosind influenceri, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și administrare
de programe de fidelitate pentru clienți,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
organizarea de publicitate, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
pregătire de documente publicitare, previzionare
de marketing, prezentare de produse în
scop publicitar, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, producție
de material publicitar, publicitate și marketing,
promovarea produselor și serviciilor prin
sponsorizare, propagare stradală de materiale
publicitare, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, servicii de
comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
grafică publicitară, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii promoționale comerciale,
servicii promoționale de publicitate, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
nealcoolice.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii

educative referitoare la apă, furnizare de cursuri
în domeniul administrării apei, divertisment,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, furnizare de informații în materie
de divertisment, furnizare de informații în materie
de educație, furnizare de informații în materie
de recreere, difuzare de materiale educative,
educație, divertisment și sport, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare de publicații on-
line, furnizare de publicații electronice, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizare de informații în materie de
recreere, informații în materie de divertisment,
organizarea concursurilor de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
publicare de broșuri, publicare de afișe, publicare
de materiale educative, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, redactare de
texte, altele decât textele publicitare, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare,
coordonare și organizare de simpozioane,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia, servicii de editare, altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de publicare
on-line, servicii educative în materie de gestiune
a resurselor de apă.

───────

(210) M 2022 06885
(151) 29/09/2022
(732) S.C. NICOVID S.R.L., BDUL

CLOSCA, JUDEȚ SATU MARE,
SATU MARE, 440196, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

nicovid.srl
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

35. Administrarea, organizarea și
managementul   afacerilor,   lucrări    de    birou.
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(210) M 2022 06886
(151) 29/09/2022
(732) BAKING THOUGHTS SRL,

STR. SPERANTEI, NR. 17,
CAM.10, ETAJ 2, AP. 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOLLUNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru dormit, pijamale, pijamale (numai din
tricot), articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, bluzoane, body-uri, bonete,
botine, bretele, articole pentru acoperirea
capului, articole purtate în jurul gâtului, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
berete, bermude, blazere, bluze, bluze de
antrenament, bluze de corp, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
sutiene, cămăşi stil sport, ciorapi, ciorapi
antiperspiranţi, colanţi, lenjerie de corp, corsete,
corsete (lenjerie de corp), corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume
din trei piese (articole de îmbrăcăminte),
costume dintr-o singură piesă, jartiere, burtiere,
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
imbrăcăminte impermeabilă pentru activităţi
în aer liber, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
manşoane/manşete (îmbrăcăminte), gulere
detaşabile, carâmbi pentru încălţăminte, mănuşi
(îmbrăcăminte), cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),

articole de acoperit capul pentru purtare,
glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, chimonouri, costume
de baie, halate de baie, chiloţi de damă/chiloţi
pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din
dantelă, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, mantile, costume de bal mascat, mitre
(pălării), mănuşi cu un deget, îmbrăcăminte
din latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, furouri (lenjerie de corp),
portjartiere, jachete căptuşite (îmbrăcăminte),
costume (articole de imbracaminte), văluri
(îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, pulover (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), togi (articole
de imbracaminte), jobene, lenjerie de corp
antiperspirantă, lenjerie de corp sudorifugă,
maiouri, echipament sportiv (îmbrăcăminte),
echipament de gimnastică, pantaloni sportivi,
articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), tricoturi (îmbrăcăminte),
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
jambiere pentru genunchi (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
sport, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
încălțăminte pentru sport, încălțăminte pentru
antrenament, bluze şi şorturi pentru sport, bluze
sport, bluze sport cu mâneci scurte, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
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jambiere, maiouri de alergare, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri pentru sport, mănuşi,
pantaloni de antrenament, pantaloni de sport,
pantaloni de trening, pantaloni de trening cu
bandă elastică, pantaloni de trening scurţi,
pantaloni scurţi pentru sport, şorturi pentru sport,
şosete, şosete antiperspirante, şosete cu călcâi
întărit, şosete cu talpă, şosete pentru sport,
uniforme pentru sporturi de contact, uniforme
profesionale, uniforme şcolare, viziere de soare
(articole care servesc la acoperirea capului),
viziere (articole de îmbrăcăminte), stihare (alba),
ghete, şorţuri (îmbrăcăminte).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse si de articole de îmbrăcăminte şi
accesorii pentru îmbrăcăminte (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, 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,
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, organizarea de expoziţii comerciale
şi servicii expoziţionale cu scop comercial
sau publicitar, 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, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, 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, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, 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
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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
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, 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,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă
în scopuri comerciale, organizarea de prezentări
de modă în scop promoţional, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spaţiu publicitar online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
promovare online de reţele informatizate şi
pagini web, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genţi de mână, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, marketing comercial
(în afară de comerț), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu genți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți.
42. Servicii de design vestimentar, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
analiză şi cercetare industrială, servicii de design
de bijuterii, servicii de design de produs, servicii
de design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii de
design artistic industrial, servicii de design textil,
servicii de design industrial, servicii de design
vestimentar pentru terţi, servicii de artă grafică
şi design, servicii tehnologice privind designul,
servicii de design şi dezvoltare de produs,
servicii de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de accesorii de
modă, servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.

───────
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(210) M 2022 06887
(151) 29/09/2022
(732) CASA DIN VIE TURISM SRL,

STR. VALEA NUCETULUI, NR
23, JUDEȚ PRAHOVA, URLATI,
106300, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Gourmet and wine
(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06892
(151) 30/09/2022
(732) AXEL SECURITY S.R.L., STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 9,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
620018, VRANCEA, ROMANIA

(540)

AXEL SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
materiale, valorilor și protectia persoanelor.

───────

(210) M 2022 06893
(151) 30/09/2022
(732) KAMBEROGLU SRL, STR.

MADRIS NR. 10, BL. M8, ET. 2,
AP. 21, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

BURGERISTAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustari(snack-bar), servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantina, servicii de catering
care constau in furnizarea de produse alimentare
si bauturi, servicii de restaurant cu vanzare
pentru casa.

───────

(210) M 2022 06896
(151) 30/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
86, ÎN COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304
- PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SYMA CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
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a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de
audit, de creare şi dezvoltare de strategii
de comunicări instituţionale, de publicitate şi
comerciale, comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de
galerii comerciale, organizare de expoziţii, de
saloane, de târguri şi de orice manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, precum şi
concursuri în scopuri promoţionale, organizarea
de acţiuni promoţionale în vederea fidelizării
clientelei, marketing în domeniul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comerciala, lucrări de birou, recrutare de
personal, servicii de intermediere comercială
(administrare), publicitate, distribuire de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare prin
intermediul tuturor mijloacelor de comunicare,
difuzare de mesaje publicitare pe toate
suporturile, publicare de texte şi/sau de
imagini publicitare, intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii, în special în
cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ prin poştă, servicii de comerţ
prin poştă pe bază de catalog, servicii de
comerţ on line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv
prin internet, consultanţă şi informare pentru
consumatori cu privire la servicii pentru clienţi,
management de produse şi preţuri pe pagini
de internet la cumpărături on line, conducerea
afacerilor pentru programe de fidelizare a
clienţilor, premiere sau stimulare a vânzărilor,

publicitate, inclusiv promovarea vânzării pentru
produse şi servicii pentru terţi prin transmisie
de material publicitar şi distribuţie de mesaje
publicitare în reţele de calculatoare, consultanţă
în programe de gestiune a afacerilor comercială
în legătură cu strategie, marketing, producţie,
personal şi comerţ cu amănuntul, regruparea
în avantajul terţilor (cu excepţia transportului)
de produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,
portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,
papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,
telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice
mijloc, şi anume din magazine cu vânzare
cu amănuntul, dintr-un centru comercial sau
din marile magazine, dintr-un catalog general
de mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe
un site de internet, de la televizor sau prin
orice alt mijloc electronic de telecomunicaţie,
promovare de proiecte imobiliare, servicii de
comerţ cu proprietăţi imobiliare, conducerea
şi administrarea afacerilor, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerț, 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.
36. Închiriere de spaţii comerciale, management
financiar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, afaceri financiare, colectarea chiriilor,
consultaţii în domeniul financiar, colectare de
fonduri de binefacere, gestionarea financiară
a tuturor tipurilor de spaţii, gestionare şi
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închiriere de proprietăţi imobiliare, evaluare de
bunuri imobiliare, concepere şi gestionare de
programe imobiliare, închiriere de birouri (agenţii
imobiliare), de localuri de uz comercial şi de
centre pentru congrese şi expoziţii şi localuri
anexe (închiriere de bunuri imobiliare), servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.
41. Furnizarea de informaţii şi consiliere în
materie de divertisment şi de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere şi în special
informaţii şi consiliere în materie de divertisment
acordate vizitatorilor sau clienţilor centrelor
comerciale şi galeriilor comerciale, furnizare
de spaţii de joacă pentru copii, furnizare
de instalaţii de săli de jocuri, grădini şi
parcuri de distracţie, servicii de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere, servicii
de animatori, prezentarea de spectacole live,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresariat), punere la dispoziţie de locuri
de divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, producţie şi
montaj de programe radiofonice şi de televiziune,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea facilităţilor sportive,
organizare de seminarii, conferinţe, petreceri,
spectacole, gale, festivaluri, cursuri, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, servicii oferite de fast-food, catering şi
pentru acasă (takeaway service), servicii de
comandă la pachet (alimentaţie publică), servicii
de restaurant, terasă, grădină de vara, cafenea,
cofetărie, bar, snack-bar, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară.

───────

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

(540)

SYMA TEXTIL CENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de
audit, de creare şi dezvoltare de strategii
de comunicări instituţionale, de publicitate şi
comerciale, comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de
galerii comerciale, organizare de expoziţii, de
saloane, de târguri şi de orice manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, precum şi
concursuri în scopuri promoţionale, organizarea
de acţiuni promoţionale în vederea fidelizării
clientelei, marketing în domeniul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comerciala, lucrări de birou, recrutare de
personal, servicii de intermediere comercială
(administrare), publicitate, distribuire de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare prin
intermediul tuturor mijloacelor de comunicare,
difuzare de mesaje publicitare pe toate
suporturile, publicare de texte şi/sau de
imagini publicitare, intermediere comercială între

(210) M 2022 06897
(151) 30/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L., 

B-DUL VOLUNTARI NR. 86, 
ÎN  COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304- 
PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
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clienţi şi prestatori de servicii, în special în
cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ prin poştă, servicii de comerţ
prin poştă pe bază de catalog, servicii de
comerţ on line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv
prin internet, consultanţă şi informare pentru
consumatori cu privire la servicii pentru clienţi,
management de produse şi preţuri pe pagini
de internet la cumpărături on line, conducerea
afacerilor pentru programe de fidelizare a
clienţilor, premiere sau stimulare a vânzărilor,
publicitate, inclusiv promovarea vânzării pentru
produse şi servicii pentru terţi prin transmisie
de material publicitar şi distribuţie de mesaje
publicitare în reţele de calculatoare, consultanţă
în programe de gestiune a afacerilor comercială
în legătură cu strategie, marketing, producţie,
personal şi comerţ cu amănuntul, regruparea
în avantajul terţilor (cu excepţia transportului)
de produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,
portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,
papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,

telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice
mijloc, şi anume din magazine cu vânzare
cu amănuntul, dintr-un centru comercial sau
din marile magazine, dintr-un catalog general
de mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe
un site de internet, de la televizor sau prin
orice alt mijloc electronic de telecomunicaţie,
promovare de proiecte imobiliare, servicii de
comerţ cu proprietăţi imobiliare, conducerea
şi administrarea afacerilor, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerț, 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 agenție de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Închiriere de spaţii comerciale, management
financiar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, afaceri financiare, colectarea chiriilor,
consultaţii în domeniul financiar, colectare de
fonduri de binefacere, gestionarea financiară
a tuturor tipurilor de spaţii, gestionare şi
închiriere de proprietăţi imobiliare, evaluare de
bunuri imobiliare, concepere şi gestionare de
programe imobiliare, închiriere de birouri (agenţii
imobiliare), de localuri de uz comercial şi de
centre pentru congrese şi expoziţii şi localuri
anexe (închiriere de bunuri imobiliare), servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.
41. Furnizarea de informaţii şi consiliere în
materie de divertisment şi de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere şi în special
informaţii şi consiliere în materie de divertisment
acordate vizitatorilor sau clienţilor centrelor
comerciale şi galeriilor comerciale, furnizare
de spaţii de joacă pentru copii, furnizare
de instalaţii de săli de jocuri, grădini şi
parcuri de distracţie, servicii de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere, servicii
de animatori, prezentarea de spectacole live,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresariat), punere la dispoziţie de locuri
de divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, producţie şi

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



montaj de programe radiofonice şi de televiziune,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea facilităţilor sportive,
organizare de seminarii, conferinţe, petreceri,
spectacole, gale, festivaluri, cursuri, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, servicii de fast-food, catering şi pentru
acasă (takeaway service), servicii de comandă
la pachet (alimentaţie publică), servicii de
restaurant, terasă, grădină de vara, cafenea,
cofetărie, bar, snack-bar, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06902
(151) 30/09/2022
(732) SC VOLA.RO SRL, BLD. DECEBAL

NR. 25-29, OLYMPIA TOWER,
ET. 2 (NIVELUL 1), SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030964, ROMANIA

(540)

Vola Fast Refund

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.05.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 298 C, 655 C)

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06903
(151) 30/09/2022
(732) SC VOLA.RO SRL, BLD. DECEBAL

NR. 25-29, OLYMPIA TOWER,
ET. 2 (NIVELUL 1), SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030964, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
18.05.01; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 298C, Pantone 655C)

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
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44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06904
(151) 30/09/2022
(732) INREPRINDERE INDIVIDUALA

MARCU SORIN, STR. TROTUS
NR. 74, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900263,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ANSAMBLU FOLCLORIC
PLAIURI DOBROGENE

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

41. Organizarea de spectacole de dans.
───────

(210) M 2022 06905
(151) 30/09/2022
(732) DERMATO DE LUXE S.R.L.,

BULEVARDUL BRĂILEI NR.
4, BLOC 12, APART. 21, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, 620171,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

Dermato Deluxe DR.
DESPINA CĂPĂȚÎNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Asistență medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei.

───────
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(210) M 2022 06906
(151) 30/09/2022
(732) MARA TOUR FELIX SRL, HAIEU

NR. 28, JUD. BIHOR, JUD. BIHOR,
BIHOR, ROMANIA

(540)

McNEIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2022 06907
(151) 30/09/2022
(732) SOCIETATEA MOARA CIBIN SA,

SOS. ALBA IULIA, NR. 70, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

F FELEACUL DIN 1918

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.21; 27.05.24;
24.01.05; 27.07.01; 24.09.05; 08.01.23;
08.01.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2756C), portocaliu (Pantone 873C)

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

30. Făină și preparate din cereale, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
jeleuri de fructe, turtă dulce, halva, batoane
de cereale bogate în proteine, dropsuri, biscuiți
petit-beurre, nuga, dulciuri.

───────
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(210) M 2022 06909
(151) 30/09/2022
(732) SCANMED SRL, ȘOS. PANDURI,

NR. 71, PARTER, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ScanMed

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.03; 24.13.22

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

clase:
44. Servicii de radiografie, servicii de imagistică
medicală, servicii de analize medicale, asistență
medicală la domiciliu, servicii de infirmerie
la domiciliu, servicii de tratament medical la
domiciliu.

───────

(210) M 2022 06910
(151) 30/09/2022
(732) SC MAXBAUMATERIALE

SRL, STR. TURNULUI, NR. 5,
CORP CENTRAL TEHNICO-
ADMINISTRATIV, BIROUL NR. 31,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Zebra Solar Energy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

6. Acoperisuri de metal care includ celule
fotovoltaice.
7. Turbine eoliene, generatoare pentru turbine
eoliene, generatoare electrice eoliene.
9. Invertoare fotovoltaice, celule fotovoltaice,
module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalatii fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), acumulatori
pentru energie fotovoltaica, senzori de vibratie
pentru instalare in carcase de centrale eoliene,
celule fotovoltaice calibrate de referinta, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiatiei solare
in energie electrica, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate si instalatii
fotovoltaice pentru generarea de energie solara,
aparate si instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solara, aparate si
instrumente pentru reglarea energiei electrice,
aparate si instrumente pentru acumularea
energiei electrice, aparate si instrumente
pentru transformarea energiei electrice, aparate
si instrumente pentru reglarea distribuirii
curentului electric, aparate si instrumente pentru
comanda distribuirii energiei electrice, aparate
si instrumente pentru comanda utilizarii energiei
electrice.
19. Acoperisuri nemetalice incorporand celule
fotovoltaice.
39. Distributie (transport) de marfuri pentru
vanzarea cu amanuntul, servicii de distributie.

───────

(210) M 2022 06917
(151) 30/09/2022
(732) DENTAZIA SRL, STR.ALEXANDRU

SLATINEANU, NR 19, PARTER,
CAMERA 3, JUDET IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

DENTAZIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii stomatologice, servicii stomatologice
mobile, servicii de consiliere în materie de
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instrumente stomatologice, servicii de asistență
medicală pentru oameni, controale medicale,
monitorizarea pacienților, servicii oferite de
clinici medicale, asistență medicală, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, servicii de imagistică cu raze x de
uz medical, servicii de chirurgie de implanturi
dentare.

───────

(210) M 2022 06918
(151) 30/09/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TOTULESCU, NR. 94, BL
14A, SC 4, ET 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

VIA PROFI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.19.01;
06.19.05

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

16. Produse de imprimerie, materiale de scris
și articole educative din hârtie, bannere de
afişaj realizate din hârtie, reclame tipărite,
reproduceri artistice tipărite, afişe (suporturi
pentru - din hârtie sau carton), fluturaşi
publicitari, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice tiparite, broşuri, materiale din hârtie și
carton pentru ambalare, opere de artă şi figurine
din hârtie şi carton, reviste (publicaţii periodice),
embleme imprimate, foi tipărite cu informaţii,
comunicate de presă tipărite, rapoarte tipărite
privind consumatorii, rapoarte de cercetare

tipărite, invitaţii tipărite, calendare, carnete de
notiţe, minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări
de crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, cărţi de vizită, hârtie pentru ambalare şi
împachetare, hârtie pergament, coli de hârtie
(papetărie), cutii din hârtie sau carton.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, 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 fizice de vânzare
cu amănuntul, al magazinelor de proximitate,
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
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de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
ambalaje de hârtie și carton, 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
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pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-şi asocia produsele şi serviciile cu
programe de premiere, organizarea de expoziţii

în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri și servicii,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea vânzarilor, publicarea
de texte publicitare, postarea de afişe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, demonstraţii
cu produse, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, căutarea de
sponsorizări, organizare şi coordonare de
programe de voluntariat şi de proiecte de servicii
în folosul comunităţii, susţinerea şi promovarea
activităţilor în folosul public inclusiv în domeniul
educaţiei, ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii
şi artei, turismului, sportului şi recreerii, protecţiei
mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
istoric, susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul protecției
producătorilor locali, păstrarea și promovarea
tradițiilor gastronomice și a patrimoniului cultural
din mediul rural, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), organizarea de evenimente și
manifestări culturale, furnizarea online
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de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii și
târguri în scopuri culturale sau educaţionale,
prezentarea operelor de artă vizuale sau
literare, publicului în scop cultural sau
educațional, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, organizare de
gale, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicare on-line de recenzii,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepția textelor publicitare, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
tabere de vară (divertisment și educație).
42. Platformă ca serviciu (paas), software
ca serviciu (saas), crearea, mentinerea si
dezvoltarea unei platforme software care permite
utilizatorilor accesul la informatii, știri, imagini,
materiale video, furnizarea accesului temporar
la un software online nedescărcabil care
permite utilizarea comuna a informatiilor de
catre producătorii și furnizorii de bunuri și
servicii si potențialii clienți, furnizarea accesului
temporar la un software online nedescărcabil
care permite utilizarea comuna a informatiilor de
către producatorii locali de produse alimentare si
băuturi, produse artizanale și de artă populară si
potențialii clienți, creare și întreținere de pagini
web, asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive.

───────

(210) M 2022 06920
(151) 30/09/2022
(732) MEDVIROX SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR 5, BLOC 5, SC. B, AP.
2, JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Gwynn beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, saloane de coafură, analiză
cosmetică, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, îngrijire cosmetică pentru persoane,
saloane de coafură, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de bărbierie, servicii de
coafor, servicii de coafor pentru bărbați, servicii
de coafor pentru copii, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de conturare a sprâncenelor, servicii
de cosmetică, servicii de epilare, servicii de
frizerie, servicii de machiaj, servicii de liposucție,
servicii de machiaj profesional, servicii de
machiaj permanent, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, tratament cosmetic.

───────
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(210) M 2022 06921
(151) 30/09/2022
(732) ESTILL TREND, STR. LALELELOR

NR. 14, CAMERA 1 SI CAMERA
2, JUDETUL TIMIS, SATCHINEZ,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, consiliere
cu privire la produse de consum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la blănuri, servicii de
agenții de import-export, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare  de îmbrăcăminte, servicii de

clase:
18. Hamuri de siguranță pentru copii, bastoane,
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, port-carduri de piele, blană
artificială, umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, serviete din piele,
port-carduri din imitație de piele, piele sau
imitație de piele, huse de mobilă, din piele.
24. Produse de filtrare din material textil,
materiale textile, produse textile și înlocuitori.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și
părți ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

eStill 
ON TREND WITH YOU!
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de modă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile.

───────

(210) M 2022 06922
(151) 30/09/2022
(732) R&D REAL ESTATE ADVISERS

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

(540)

TITAN PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
35. Publicitate online, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de agenție de marketing
online, servicii de agenție de publicitate online,
servicii de agenție online pentru organizarea
de prezentări de afaceri, licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), administrarea
online a vanzarilor, promovarea online a
vanzarilor, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de agenții de modele

privind promovarea vânzărilor, management
de personal din domeniul vânzărilor, servicii
financiare în domeniul vânzării și cumpărării
de valori mobiliare, agenții online de relații cu
publicul, agenții online de import-export, servicii
de agentie online de recrutare, servicii ale
agențiilor de informații comerciale.
36. Agentie online de asigurari, agenție online
imobiliară, agenție online de închirieri de locuințe
(apartamente), servicii de agenție online pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de agenție online pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție online pentru titluri de valoare,
servicii de agenție online de transfer furnizate
emitenților de titluri de valoare pentru investiții,
servicii de agentie de imprumut, de credit si
leasing financiar, asigurări, afaceri imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, evaluări imobiliare,
management imobiliar, servicii financiare în
domeniul vânzării și cumpărării de valori
imobiliare, agentii online de credit, agenții
online de brokeraj, agentii online de incasare,
recuperare a creantelor.
43. Agenții online de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de agenții de turism online privind spațiile
de cazare, servicii ale agențiilor de turism online
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii prestate de agenții online pentru
rezervări la hotel, servicii de agenții de turism
online privind rezervări de cazare.

───────
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(210) M 2022 06923
(151) 30/09/2022
(732) ULTRA BRIGHT SRL, VALEA

ARGESULUI, NR. 11, BLOC
A6, SCARA C, ETAJ 1, AP.
34, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCURESTI , ROMANIA

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

(540)

RHEA HOME LIGHT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare, abajururi,
accesorii de contragreutate pentru lămpi
suspendate, accesorii de iluminat, accesorii
de iluminat pentru exterior, accesorii electrice
de iluminat, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, accesorii pentru aplice de
perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, accesorii pentru iluminatul
electric, accesorii pentru intalații de iluminat
cu raze infraroșii, accesorii pentru lămpi cu
raze infraroșii, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate de iluminat, aparate de
iluminat care incorporează fibre optice, aparate
de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat cu diode luminescente (led), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu
fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior,
aparate de iluminat fixabile pe tavan, aparate

de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
pentru filmări, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate pentru iluminarea scenei,
aparate și instalații de iluminat, aplice (corpuri
electrice de iluminat), aplice de perete, becuri
cu led, becuri cu halogen, becuri de far,
becuri de format mic, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, becuri de lămpi, becuri
fluorescente, becuri fluorescente compacte
(bfc), becuri pentru lămpi cu descărcări în
gaze, becuri pentru proiectoare, benzi de
lumină, bețe fosforescente, butoane de comandă
iluminate, cabluri luminoase pentru iluminat,
cabluri suspendate (accesorii pentru iluminare),
candelabre electrice, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în jos,
corpuri de iluminat care proiectează lumina
în sus, corpuri de iluminat cu led, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu infraroșu, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat pentru situații de
urgență, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
difuzoare (iluminat), difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru aparatele de iluminat,
difuzoare de iluminat sub formă de piese pentru
instalațiile de iluminat, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, dispozitive
de iluminare computerizate, dispozitive de
iluminat, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii, ecrane
pentru controlul luminii, electrozi de cărbune
pentru lămpi cu arc, elemente de iluminat,
felinare, filamente pentru lămpi electrice, filtre
colorate pentru aparate de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminare, filtre pentru aparate de
iluminat, filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre
pentru iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
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pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de lămpi,
globuri disco cu lumini, iluminare decorativă pe
gaz, iluminat pls (sistem de iluminat cu plasmă),
iluminat cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat
de siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
stradal, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, lampadare, sticle de lampă,
lămpi alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu arc cu
xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu descărcare
electrice, lămpi cu descărcare în gaz, lămpi cu
gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu led, lămpi cu
incandescență pentru instrumente optice, lămpi
cu incandescență și accesorii pentru acestea,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lămpi cu mercur, lămpi cu neon pentru
iluminat, lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi
cu vid, lămpi de acvariu, lămpi de birou, lămpi
de buzunar, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lampi de
podea, lămpi de descărcare cu intensitate înaltă,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de ondulat, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
de siguranță pentru utilizare în subteran, lămpi
de încălzire pentru broaște țestoase, lămpi
de unghii, lămpi de urgență, lămpi decorative,
lămpi din hârtie portabile (chochin), lămpi din

hârtie verticale (andon), lămpi din sticlă, lămpi
echipate cu suporturi extensibile, lămpi electrice,
lămpi electrice de mână (altele decât cele
de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile,
lămpi fluorescente, lămpi fluorescente cu lumină
ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi frontale
pentru pescuit nocturn, lămpi incandescente,
lămpi pentru camping, lămpi pentru corturi,
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
cărți, lămpi pentru iluminat festiv, lămpi pentru
inspecție, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru lavabouri, lămpi pentru mineri, lămpi
pentru pomul de crăciun, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi în formă de lumânări, lampioane
chinezești electrice, lanterne confecționate din
ceramică, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi reflectoare, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi stroboscopice
(efecte de lumini), lămpi stroboscopice pentru
discoteci, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi terapeutice, pentru alte scopuri
decât cele medicale, lanterne de buzunar,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru încheietura mâinii, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne tip pointer, lanterne
în formă destilou, leduri ambientale, lumânări
cu led-uri, lumânări electrice, luminatoare led,
lumini ambientale, lumini de accentuare pentru
interior, lumini de citit harta, lumini de control,
lumini de interior pentru frigidere, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporeaza
un senzor activat de mișcare, lumini de
siguranță ce încorporează un senzor activat
la raze infraroșii, lumini de studio, lumini
de urgență, lumânări electrice acționate cu
baterii, lumânări electrice parfumate, lumânări
fără flacără, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de veghe (altele decât lumânări), lumini
decorative, lumini electrice de sărbători, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini pentru
citit, lumini pentru montarea șinelor, lumini
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(efecte de lumini), tuburi luminoase pentru
iluminat, lustre, mangaluri, manșoane pentru
lămpi, mașini cu lumini led, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente
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pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere (corpuri de iluminat),
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumini
laser, proiectoare de lumină, proiectoare de
înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru devierea luminii, reflectoare
utilizate în filmări, seturi de iluminare decorative,
seturi decorative de iluminat pe gaz, șine
pentru iluminat (aparate de iluminat), sisteme
de iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, socluri pentru lămpi,
spoturi pentru iluminatul casnic, structuri de
iluminat, stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, suporturi pentru lămpi, suporturi pentru
lămpi neelectrice, șine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat, surse de
lumină (altele decât cele de uz fotografic sau
medical), surse de lumină cu spectru complet,
surse de lumină luminescente, surse de lumină
prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi de sticlă pentru
lămpi de petrol, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe
un site online, furnizate, de asemenea,
prin intermediul unui site web interactiv, al
unei platforme de servicii online și al unei
aplicații software, administrare în materie de
activități de marketing, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în planificarea afacerilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de

asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de lansări de produse,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, promovarea
vânzărilor, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de consiliere privind
francizarea, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de import - export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în magazine specializate, la
standuri, în colțuri specializate, prin intermediul
unui site web, al unei aplicații mobile sau al
oricărei alte forme de mijloace de comunicare
electronică a produselor enumerate in clasa 11,
regruparea în beneficiul tertilor a aparatelor de
iluminat si accesorii ale acestora (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
le vadă şi să le achiziţioneze cît mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de iluminat, corpuri
de iluminat, dispozitive de iluminat, elemente
de iluminat, becuri, veioze, lustre, seturi de
lumini decorative, lampi de iluminat, instalatii de
iluminat, ornamente de iluminat, accesorii de
iluminat, structuri de iluminat, tuburi luminoase
pentru iluminat. servicii de vanzare cu ridicata
în legătură cu aparate de iluminat, corpuri
de iluminat, dispozitive de iluminat, elemente
de iluminat, becuri, veioze, lustre, seturi de
lumini decorative, lampi de iluminat, instalatii de
iluminat, ornamente de iluminat, accesorii de
iluminat, structuri de iluminat, tuburi luminoase
pentru iluminat.

───────
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(210) M 2022 06924
(151) 01/10/2022
(732) ALBU CLAUDIA INTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ, STR. ISLAZULUI,
NR. 18J, AP. 3, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, 550145, SIBIU, ROMANIA

(540)

cutia cu minuni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.14; 10.05.25

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

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

───────

(210) M 2022 06926
(151) 01/10/2022
(732) MEETANAND BAICHOO, STR.

SOMESULUI 5C, AP 15, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Dr. Amit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educație și instruire referitoare la
asistența medicală
44. Asistență medicală

───────

(210) M 2022 06927
(151) 01/10/2022
(732) R&D REAL ESTATE ADVISERS,

BLD MARASESTI NR 2B, BL A,
SC 3, ET P, SPATIU 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

R&D ADVISERS Real
Estate & Development

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.25; 26.11.08; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de promovare în domeniul construcţiilor, şi
anume organizarea de proiecte de construcţii
la nivel de organizaţie, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
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construcţii, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru bunuri imobiliare in domeniul economic,
mediere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizarea clienților, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, auditare afaceri.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe

(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, agentii imobiliare, servicii
de consultanță în materie de bunuri imobiliare,
consultanță imobiliară, management imobiliar,
servicii financiare în domeniul vânzării și
cumpărării de valori imobiliare

───────

(210) M 2022 06931
(151) 02/10/2022
(732) SEBASTIAN-CLAUDIU CIUPLEU,

STR. IROFTE GRIGORE NR 6,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410265,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MENUMORUT

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 24.01.03; 27.05.01; 05.07.10

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

33. Vin
───────
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(210) M 2022 06936
(151) 03/10/2022
(732) SC MEGA CONSTRUCT METAL

SRL, STR. ION GHICA NR 240/
A, JUD. DAMBOVITA, RACARI,
137385, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

mega concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1018),
gri (RAL 7016)

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

6. Produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică,
uşi şi ferestre din metal.
20. Produse din lemn materiale plastice sau
înlocuitori ai acestora, uşi pentru interior.
40. Prelucrare mobilier

───────

(210) M 2022 06937
(151) 03/10/2022
(732) RONIX GRILL SRL, STRADA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L .PATRASCANU NR. 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

LUMA Lunch&More

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 27.05.01; 27.05.07; 26.11.11;
29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2022 06938
(151) 03/10/2022
(732) NORDSIDE AUTO S.R.L., STR.

GEORGE ENESCU NR. 12, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUȚI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

NORTHSIDE AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #2a2b27,
HEX #2d2928), rosu (HEX #d22026,
HEX #e02127), alb (HEX #ffffff)

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

3. Preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive pentru vehicule
37. Servicii de întreținere auto, servicii de
cosmetizare auto

───────

(210) M 2022 06939
(151) 03/10/2022
(732) SCPA PSBH POPESCU, NICOLAU

SI ASOCIATII, IBIZA BUSINESS
CENTRE, STR. REMUS 1-3,
ETAJ 5, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PSBH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.06

(591) Culori revendicate:visiniu (HEX
#962752, HEX #611935), gri (HEX
#575E64)

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

35. Contabilitate managerială, contabilitate
administrativă, contabilitate analitică,
contabilitate computerizată, contabilitate
informatizată, consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), contabilitate
pentru terți, evidență contabilă și contabilitate,
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, consultanță în afaceri,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în domeniul contabilității fiscale, consultanță
în domeniul resurse umane, consultanță în
gestiune de personal, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, servicii de
consultanță în materie de angajări, publicitate,
contabilitate, asistență în gestiune de personal,
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servicii de recrutare, servicii profesionale
de recrutare a personalului, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare, servicii
de publicitate, publicitate și marketing
45. Servicii juridice, servicii juridice (paralegale),
servicii de avocatură (servicii juridice), servicii
de informații juridice, servicii juridice legate
de afaceri, servicii juridice privind procesele
judecătorești, servicii de soluționare alternativă
a litigiilor (servicii juridice), servicii de pregătire
a documentelor juridice, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii de consultanță juridică, consultanță
pentru afaceri juridice personale, consultanță în
materie de litigii, consultanță oferită de experți
pentru problemele juridice

───────

(210) M 2022 06940
(151) 03/10/2022
(732) MON ALEX UNIC SRL, INTRAREA

BUSUIOCULUI NR.4C, JUD.
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Grădinița MY BABY

(531) Clasificare Viena:
02.05.17; 02.05.24; 02.05.22; 26.04.18;
29.01.15

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

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

41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment).

43. Servicii de grădinițe pentru copii (cazare și
mâncare), servicii oferite de grădinițe și centre de
supraveghere de zi (cazare și mâncare).

───────

(210) M 2022 06944
(151) 03/10/2022
(732) NESS PROIECT EUROPE SRL,

STR. CONULUI NR. 9, CLADIREA
C9, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

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

37. Servicii de construcții, consultații pentru
construcții, construcţii de infrastructură, servicii
de construcții civile, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de management în construcții, realizarea de
construcţii cu caracter industrial, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
reparații și întreținere de clădiri, construcție
de proprietăți rezidențiale, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, construcții civile.
39. Transport, transport de mărfuri, logistică de
transport.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), dezvoltare de proiecte de
construcții, amenajări interioare pentru clădiri,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de design arhitectural, servicii de arhitectură,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
planificare pentru construcții de proprietăți,
proiectare și

NESS PROIECT EUROPE.
Mai mult decat 

un antreprenor general. 
Un partener pe termen lung.
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───────

(210) M 2022 06945
(151) 03/10/2022
(732) EUPHORIA DENT ART S.R.L.,

STR. BUCEGI NR. 4, AP. 43,
JUDETUL VRANCEA, FOCȘANI,
620161, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

EUPHORIA DENT ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 06946
(151) 03/10/2022
(732) WORK TAPE MEDICAL FIZIO

S.R.L., BLD. GEORGE ENESCU,
NR.9C, JUDETUL BOTOSANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, 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)

WWW.WORKTAPE.RO WORK
TAPE MEDICAL Recuperare

medicală bine făcută!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 02.01.23

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
de centre de sănătate, terapie fizică, îngrijire
medicală, îngrijire paliativă, furnizare de centre
de recuperare fizică, fizioterapie, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, masaj terapeutic, reabilitare fizică,
servicii de telemedicină, terapie cu unde de șoc,
termoterapie medicală, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni.

───────

dezvoltare de sisteme fotovoltaice.
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(210) M 2022 06947
(151) 03/10/2022
(732) MANDI MOON S.R.L., STR. TUZLA

NR.39, SC.A, ET.2, AP.8, CAMERA
NR 1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

JULLES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de frumuseţe,
saloane de coafură, servicii de coafor, servicii
de frizerie, servicii de bărbierie, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii de manichiură, servicii de
pedichiură, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță cu privire
la frumusețe, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, servicii
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratament cosmetic al tatuajelor, cu laser.

───────

(210) M 2022 06948
(151) 03/10/2022
(732) SC SMILO PROD SRL, CALEA

BACIULUI 2F-2G, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

GateMaster

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3125C), alb (Pantone 11-4001 TPG),
maro (Pantone 4705C, 476C)

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

6. Panouri acustice din metal, coloane
publicitare din metal, placi de ancorare/plăci
de fundație, balustrade din metal, materiale
de construcții din metal, construcții din metal,
construcții, transportabile, din metal, tocuri de
usi din metal/rame de usi din metal, usi pliante
metalice, coloane metalice pentru construcții,
cadre metalice pentru ferestre, metale comune
și aliajele lor, materiale de construcție metalice,
construcții transportabile metalice, materiale
metalice pentru căile ferate, cabluri și fire
metalice neelectrice, produse de lăcătușerie și
feronerie metalică, tuburi metalice, case de bani
(metalice sau nemetalice), minereuri.
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, sisteme de închidere a ușilor, electrice,
sisteme de inchidere a ușilor, hidraulice, sisteme
de inchidere a ușilor, pneumatice, sisteme
de deschidere a ușilor, electrice, sisteme de
deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de
deschidere a ușilor, pneumatice, mașini de
galvanizare, mașini de cusut, mașini de taiat.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații, instalarea ușilor și
ferestrelor, instalare de utilități pe șantiere de
construcții.

───────
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(210) M 2022 06949
(151) 03/10/2022
(732) SC SMILO PROD SRL, CALEA

BACIULUI 2F-2G, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Gate Virtuozo by Smilo

(531) Clasificare Viena:
26.01.06; 26.11.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
476C), alb (Pantone 11-4001 TPG),
turcoaz (Pantone 3125C)

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

6. Panouri acustice din metal, coloane
publicitare din metal, placi de ancorare/placi
de fundație, balustrade din metal, materiale
de construcții din metal, construcții din metal,
construcții, transportabile, din metal, tocuri de
usi din metal/rame de usi din metal, usi pliante
metalice, coloane metalice pentru construcții,
cadre metalice pentru ferestre, metale comune
și aliajele lor, materiale de construcție metalice,
construcții transportabile metalice, materiale
metalice pentru căile ferate, cabluri și fire
metalice neelectrice, produse de lăcătușerie și
feronerie metalică, tuburi metalice, case de bani
(metalice sau nemetalice), produse metalice,
minereuri.
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, sisteme de închidere a ușilor, electrice,
sisteme de inchidere a ușilor, hidraulice, sisteme
de închidere a ușilor, pneumatice, sisteme
de deschidere a ușilor, electrice, sisteme de
deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de

deschidere a ușilor, pneumatice, mașini de
galvanizare, mașini de cusut, mașini de tăiat.
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații, instalarea ușilor și
ferestrelor, instalare de utilități pe șantiere de
construcții.

───────

(210) M 2022 06955
(151) 03/10/2022
(732) SC ROBEST COM SRL, SAT

CARCEA, TARLAUA 6, PARCELA
45, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, DOLJ, ROMANIA

(540)

2HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17

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

20. Mobilă.
───────

(210) M 2022 06957
(151) 03/10/2022
(732) SC ALFALINUX SRL, STR.

INDEPENDENTEI, NR. 2, BL.
IC1C, SC. 3, ET. 1, AP. 6, JUD.
MEHEDINŢI, DROBETA TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

Alfkary
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Transmițătoare telefonice, cabluri telefonice,
comutatoare telefonice, roboți telefonici,
modemuri pentru telefon, fire de telefon,
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port telefon mobil, prize de telefon, prize
pentru telefon, fire telefonice magnetice,
curele pentru telefonul mobil, comutatoare
digitale de telefonie, curele pentru aparate
telefonice, cabluri de extensie pentru telefon,
aparate de înregistrare pentru telefon, cabluri
de conectare pentru telefon, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane voip, telefoane de mașină, telefoane
cu internet, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, baterii pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
inteligente pliabile, etuiuri pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane mobile,
baterii pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, difuzoare pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane inteligente, blițuri
pentru telefoane inteligente, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
programe pentru telefoane inteligente, căști
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoanele celulare, dispozitive mâini libere
pentru telefoane, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, telefoane mobile folosite
în vehicule, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane,
prize de extensie pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), cabluri
usb pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, obiective fotografice pentru
telefoane inteligente, camere video pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare, huse
din piele pentru telefoane mobile, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, stații de andocare pentru
telefoane mobile, conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, telefoane inteligente

sub formă de ochelari, surse de alimentare
pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane inteligente, module de afișare
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, dispozitive „mâini-
libere” pentru telefoane celulare, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, echipamente pentru
utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
software care permite transmisia de fotografii
către telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, software descărcabil
pentru telefoane inteligente pentru monitorizarea
activității cardiace, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate, dispozitive de testare pentru
piese electronice.
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35. Publicitate.
───────

(210) M 2022 06958
(151) 03/10/2022
(732) SIMAL EXIM SRL, BDUL.

DECEBAL, CORP A, ET. 1,
(COMP. COM. CENTRAL),
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
500403, ROMANIA

(540)

SIMAL EXIM

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

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

clase:
6. Suporturi metalice pentru rafturi (cu excepția
pieselor de mobilier), feronerie (articole
metalice), feronerie pentru ferestre, feronerie
pentru uși, feronerie pentru dulapuri, feronerie
pentru construcții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie arhitecturală utilizată în
construcții, piese de feronerie arhitecturale din
metale comune și aliajele acestora.
20. Mobilă și mobilier, mobilă pentru vivarii,
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
rafturi de mobilă, cotiere pentru mobilă,
mobilă superpozabilă, mobilă curbată, mobilă
stil antic, reproducere, suporturi nemetalice

pentru mobilă, ecrane pentru șeminee (mobilă),
mobilă cu pat încorporat, dulapuri pentru
vase (mobilă), rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobilier, mese (mobilier),
mobilier combinat, piedestaluri (mobilier),
unități (mobilier), paravane (mobilier), mobilier
capitonat, dulapuri (mobilier), comode (mobilier),
oglinzi (mobilier), console (mobilier), birouri
(mobilier), mobilier transformabil, paravane
simple (mobilier), mobilier pentru caravane,
rafturi modulare (mobilier), scaune înalte
(mobilier), partiții mobile (mobilier), elemente
de mobilier, mobilier de expunere, mobilier
pentru magazine, mobilier de grădină, mobilier
pentru dormitor, mobilier din piele, taburete
mobile (mobilier), mobilier de interior, mobilier de
bucătărie, mobilier din stuf, rafturi prefabricate
(mobilier), mobilier pentru depozitare, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, dulapuri ca mobilier, sertare
pentru mobilier, mobilier din lemn, rafturi
metalice (mobilier), rafturi nemetalice (mobilier),
mobilier pentru arhivare, mobilier de baie,
mobilier de baie modular, suporturi pentru
prosoape (mobilier), umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi sub formă de mobilier
confecționat din materiale nemetalice, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, cadre
din lemn (mobilier) pentru aparate electrice,
cadre din lemn (mobilier) pentru aparate
electronice, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), stații de lucru pentru calculator
personal (mobilier), mobilier pentru casă, birou
și grădină, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier pentru zonă de relaxare, corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), unități
de mobilier pentru bucătării, mobilier pentru
cameră de zi, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier cu rafturi pentru perete, module
mobile de bar (mobilier), mobilier de uz industrial,
mese de toaletă (mobilier), dulapuri izolate fonic
(mobilier), bancuri de lucru (mobilier), mobilier
încastrat pentru dormitor, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, dulapuri pentru papetărie (mobilier),
cutii pentru unelte (mobilier), lăzi de unelte
(mobilier), rafturi (mobilier) din lemn, mobilier
pentru vestiare, rafturi pentru birou (mobilier).
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier.

───────
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(210) M 2022 06959
(151) 03/10/2022
(732) CALIFORNIA SPEED TRAVEL

SRL, STR. STRĂINARI, NR. 16,
CAM. 1-17505, JUD. ARGEŞ,
SAT SMEURA, COM. MOŞOAIA,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

VENITIVO VINDEM
CELOR INTELIGENTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03

(591) Culori revendicate:roşu, 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.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușire,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură și broderie, panglici și
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moș
și babă, ace și ace cu gămălie, flori artificiale,
decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor:
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, mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, 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 neprelu erată
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și lut, frânghii
și sfori, plase, corturi și prelate, copertine
din materiale textile sau sintetice, vele, saci
pentru transportul si depozitarea materialelor
în vrac, materiale de căptușire, amortizare și
de umplutură, cu excepția hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, materiale
textile fibroase brute și înlocuitori ai acestora,
textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte
și pentru acoperirea capului, 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, covoare, carpete, preșuri (covorașe)
și protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile), jocuri, jucării și obiecte de
divertisment, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și de sport, decorațiuni pentru
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pomul de Crăciun (cu excepția transportului lor)
pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze 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 rețea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
oganizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de marketing, publicitate
și promovare, servicii de cercetare și informații
de piață, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul și/sau
cu ridicată, servicii de intermediere comercială,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți.

───────

(210) M 2022 06960
(151) 03/10/2022
(732) MIRALEXA COMERCIAL SRL,

STR. GĂRII, NR. 130, JUD.
CONSTANŢA, COGEALAC,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MIRALEXA COMERCIAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.07.02; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 06.07.25; 07.01.14; 18.01.08;
09.01.11; 11.03.18; 11.01.25; 26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
galben, verde, maro, gri, albastru

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

30. Faină, preparate din cereale.
31. Produse agricole brute şi neprocesate.
35. Publicitate.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, conservarea
alimentelor, măcinarea făinii.
44. Servicii de agricultură.

───────

(210) M 2022 06962
(151) 03/10/2022
(732) ALEXIS ART GALLERY SRL, STR.

SG CONSTANTIN MOISE, NR. 38,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ALEXIS ART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.17;
26.04.05

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul de opere
de artă, furnizate de galerii de artă, organizarea
de târguri și expoziții comerciale, organizarea
și coordonarea de licitații în domeniul artei,
inclusiv licitații virtuale sau pe internet, cotații
pentru oferte de licitații, publicitate, marketing
și promovare în domeniul artei, operelor de
artă și galeriilor de artă, prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții pentru opere de artă, prezentarea
pentru vânzare și vânzarea prin toate mijloacele,
inclusiv online, a operelor de artă, furnizarea de
sfaturi și informații pentru consumatori, asistență
comercială, servicii de agenţii de import-export
cu opere de artă.
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41. Servicii de galerii de artă, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizarea de expoziții de
artă, închiriere de lucrări de artă, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online
printr-un link de telecomunicații, servicii de
cursuri, workshop uri sau training uri online sau
offline cu prezență fizică, prin corespondență
și la distanță în domeniul artei, organizarea și
susținerea de simpozioane, conferințe, colocvii,
ateliere, seminarii, workshouri, concursuri,
competiții, gale și evenimente sociale, culturale
și educative, online sau în spații publice
organizate, referitoare la artă și galerii de artă,
programe audio/video online, producție video,
toate acestea online sau offline, publicarea
online sau multimedia a revistelor, ziarelor,
cărților si jurnalelor electronice referitoare la artă
și galerii de artă sau care cuprind opere de
artă, publicarea de texte, altele decât cele cu
scop publicitar, activități culturale, de informare
si educaționale în domeniul artei și operelor de
artă.

───────

(210) M 2022 06966
(151) 03/10/2022
(732) UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE

VIEȚII REGELE MIHAI I DIN
TIMIȘOARA, CALEA ARADULUI
NR.119, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300645, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR ICLANZAN,
PTA. VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA, 300030,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

erasmus+USVT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Acordarea de burse, organizație de
transfer de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, sponsorizare financiară, sponsorizarea
financiară a activităților sportive, sponsorizarea
financiară a evenimentelor culturale.
41. Servicii educative și de instruire, acreditare
de performanțe educaționale, acreditare de

competențe profesionale, acreditare de servicii
de educație, educație și instruire, furnizare de
informații despre activități culturale, informare
în legătură cu activități culturale, îndrumare,
organizare de webinare.

───────

(210) M 2022 06971
(151) 04/10/2022
(732) PSYCONNECT SRL, INTRAREA

1 MAI , NR. 3, AP 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PSYCONNECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Servicii integrate ce tin de psihologie si
domeniul medical.
44. Servicii medicale, servicii de psihoterapie,
servicii de psihologie.

───────
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(210) M 2022 06974
(151) 04/10/2022
(732) SIMONA MIHAI-CARAGEA, STR.

C-TIN BOBESCU, NR 23, BL.C,
ET.2, AP.13, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

FIRST CLASS DRIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
taxi, furnizare de servicii de
rezervare de taxiuri prin aplicații mobile.

───────

(210) M 2022 06975
(151) 04/10/2022
(732) AGRO ADA BUDEANU S.R.L.,

STR. BERESTI, NR. 12, SAT
RADESTI, JUDET GALATI,
COMUNA RĂDEȘTI, 807014,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

AGRO ADA BUDEANU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────

(210) M 2022 06977
(151) 04/10/2022
(732) MIROSERV PANIF S.R.L., STR.

ION BUDAI DELEANU, NR. 2, JUD.
DOLJ, DĂBULENI, 207220, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

Pikeru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de panificație, produse de patiserie,
pâine

───────
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(210) M 2022 06978
(151) 04/10/2022
(732) ANCU DESIGN STUDIO, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI
NR. 325F, ETAJ 3, AP.302,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

magdalena ancu INTERIOR
DESIGN STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01; 29.01.11

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

clase:
42. Servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, servicii de design interior.

───────

(210) M 2022 06979
(151) 04/10/2022
(732) INDAH BEAUTY SRL, P-ŢA

PRESEI LIBERE NR.1, ET.1,
CASA PRESEI LIBERE CORP
A3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, 51, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA

(540)

ONETWOALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
5. Lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual.
10. Vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, stimulente sexuale pentru adulți,
penisuri artificiale (stimulente sexuale pentru
adulți), păpuși gonflabile (păpuși sexuale), bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți
25. Lenjerie intima, lenjerie de corp
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu stimulente sexuale, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
pentru lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
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stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual, vibratoare sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, penisuri artificiale (stimulente
sexuale pentru adulți), păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, dispozitive de mărire a
penisului, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 06980
(151) 04/10/2022
(732) OMIDEA MANUFACTURA SRL,

STR. AUREL VLAICU NR. 5, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550138, SIBIU,
ROMANIA

(540)

OMIDEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii

───────

STR. PRINCIPALĂ NR.107, JUD.
SATU MARE, MEDIAȘU AURIT,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

ZETEA

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 20.05.15

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

21. Ambalaj din sticlă.
───────

(210) M 2022 06983
(151) 04/10/2022
(732) SC PRIVAT SILVIU ZETEA SRL,
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(210) M 2022 06984
(151) 04/10/2022
(732) MATEI ODOBESCU, BLD.

GRIVIȚEI, NR. 47, BL. 32, SC.
B, AP. 26, JUDETUL BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
ANDREI ODOBESCU, BLD.
GRIVIȚEI, NR. 47, BL. 32, SC.
B, AP. 26, JUDETUL BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

CONACUL OANCEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
pre-amestecate, băuturi spirtoase, băuturi slab
alcoolizate, băuturi pe bază de vin, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin vin
(șprițuri), băuturi aperitiv, băuturi alcoolice care
conțin fructe, cidru alcoolic, cocteiluri alcoolice
de fructe, esențe si extracte alcoolice, vin, vinuri
de masă, vinuri neacidulate, vinuri îmbogățite,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe.
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, cazare temporară, servicii oferite de
case de oaspeți (cazare și mâncare), asigurarea
de hrană și băuturi, servire de alimente și băuturi,
servicii oferite de baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de cluburi de băut private,
servicii de somelier, servire de băuturi alcoolice,
servicii de restaurant și bar.

───────

(210) M 2022 06992
(151) 04/10/2022
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE

COMBAT, STR. MIHAI EMINESCU
NR. 4, BL. 4, SC. 1, ET. 2, AP.
8, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE COMBAT

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de educație, divertisment și
sport, editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2022 06994
(151) 04/10/2022
(732) SC MEDICA 120 COSMETIC

SRL, CALEA GRIVIȚEI NR. 156,
BL. B, SC. B, AP. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDICA 120

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 27.07.01;
27.07.17

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
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pentru spălăt, produse cosmetice, produse
pentru îngrijirea dinților, loțiuni pentru păr.
35. Publicitate, agenții de administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de import-export, servicii de
comerț.
41. Educație, instruire, divertisment.
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 06997
(151) 04/10/2022
(732) KARIAPLUS CONSTRUCTION

S.R.L, STR. CĂLUGĂRILOR
NR. 2, SC. A, ET. 4, AP. 5, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

via Gardenia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiune afacerilor comerciale,
administrație comerciala, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere

privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
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, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, prognoze economice,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pentru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți,
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, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
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pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
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 terți, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, marketing cu public țintă, servicii
de telemarketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, servicii de promovare pentru crearea
unei identități de brand pentru terți, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri.

───────

(210) M 2022 06998
(151) 04/10/2022
(732) VAULTS ARCHITECTURE STUDIO

SRL, STR. BUCEGI, NR. 25,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE, NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

VAULTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.03; 26.11.12

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
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consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, 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, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,

organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, 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
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, 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, 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,
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.
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42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
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, 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),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, inginerie, sondaje
geologice, prospecţiuni geologice, cercetare
geologică, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, expertize topografice,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, 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 în domeniul construcțiilor de
clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei de
telecomunicații, design grafic pentru materialele
promoţionale, controlul calităţii, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software, stilizare
(proiectare industrială), topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, consultanţă
tehnologică, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, 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, oferirea de
informații geografice, oferirea de hărți geografice
online (nedescărcabile), investigații geotehnice,
servicii de programare a calculatoarelor pentru
prelucrare de date, servicii de inginerie software
pentru prelucrarea datelor, servicii de design de
logo-uri, proiectare de terenuri de golf, design
arhitectural, consultanță în arhitectură, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, managementul proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
întocmirea de planuri arhitecturale, realizarea
de planuri arhitecturale, servicii de arhitectură
de interior, realizarea de rapoarte privind
arhitectura, întocmire de proiecte de arhitectură,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
servicii de arhitectură privind dezvoltarea
terenurilor, servicii de design arhitectural pentru
expoziții, servicii profesionale privind design-ul
arhitectural, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale, servicii
de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
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design arhitectural în domeniile traficului și
transporturilor, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații pentru vânzare cu
amănuntul, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web.

───────

(210) M 2022 07000
(151) 04/10/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAM. 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Sanvero OsteoStrong
Combinaţie perfect echilibrată
pentru sănătatea oaselor şi a
dinţilor Supliment alimentar

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
02.09.22; 26.11.01; 26.11.03; 26.11.12

(591) Culori revendicate:visiniu, galben, roz ,
albastru deschis, albastru închis, verde,
mov, portocaliu , rosu, alb, gri

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,

preparate farmaceutice pentru prevenirea
osteoporozei, suplimente de calciu.
35. Publicitate, publicitate și marketing, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare.

───────

(210) M 2022 07001
(151) 04/10/2022
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI, NR. 20, CORP
A, CAM. 4, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Jaresto Aromă de
mentă Indicat în tratamentul

simptomatic al refluxului
gastroesofagian şi al
simptomelor asociate

Dispozitiv medical

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 26.01.01; 02.01.01; 05.03.13

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare alcătuite
în principal din fier, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, preparate cu potasiu de
uz farmaceutic, mentă de uz farmaceutic.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și marketing.

───────

(210) M 2022 07003
(151) 04/10/2022
(732) PRINTECH ELECTRONIC SRL,

B-DUL DECEBAL, NR. 9, BL.
S13, SC. 2, ET. 3, AP. 30, CAM.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, BUCUREŞTI, 040171,
ROMANIA

(540)

PRINTECH ELECTRONIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.01; 26.11.08

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

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

9. Cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante, cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de toner
(goale) pentru imprimantele cu laser, cartușe
de cerneală, neumplute, pentru imprimantele de
calculator, cartușe cu cerneală solidă pentru
imprimante cu jet (goale).
12. Avioane și elemente de structură ale
acestora, aparate de zbor, aeronave ușoare,
avioane ultrausoare.
16. Articole de papetărie, articole de papetărie
pentru birou, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, aparate sau dispozitive de
copiere.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la produse de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
pentru avioane și elemente de structură ale
acestora, aparate de zbor, aeronave ușoare,
avioane ultrausoare, articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
aparate sau dispozitive de copiere, cartușe de
toner, neumplute, pentru imprimante, cartușe
de toner, neumplute, pentru imprimante și
fotocopiatoare, cartușe de toner (goale) pentru
imprimantele cu laser, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru imprimantele de calculator,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), exceptând transportul lor, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37. Întreținere de echipamente de birou,
instalare de echipamente de birou, reparații
sau întreținere de aparate și echipamente
de birou, servicii de diagnostic de întreținere
pentru imprimantele de calculator, reparare
și întreținere de imprimante 3d, reparații
de calculatoare, reparații sau întreținere
de calculatoare, instalare și reparații de
calculatoare.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



(210) M 2022 07005
(151) 05/10/2022
(732) MODACO S.R.L., STR. TUDOR

VLADIMIRESCU, NR. 3, JUD.
DÂMBOVIŢA, GĂEȘTI, 135200,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MODACO

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.01.03; 01.15.24; 13.03.01

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
albastru (HEX #134a7b, #049fcf,
#185267), negru (HEX #191919), maro
(HEX #561209, #381917)

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

11. Vitrine frigorifice.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
vitrine frigorifice.

───────

(210) M 2022 07006
(151) 05/10/2022
(732) SC SHUSHU TRANS SOLUTIONS

SRL, STR. MARGEANULUI, NR.
34, CAM. 1, BL. M11, SC.1, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SHUSHU TABACCO &
DRINKS SHUSHU.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 01.01.01;
26.01.01; 24.11.25; 02.01.19

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#108f19), verde închis (HEX #022c02),
galben (HEX #fbba2e), negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff)

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

34. Vaporizatoare cu ingestie orală pentru
fumători, tutun, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru ţigările electronice, ţigări
electronice, narghilea.

───────
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(210) M 2022 07007
(151) 05/10/2022
(732) SEA CONTAINER SERVICES

(540)

SEA CONTAINER GROUP
THE ART OF LOGISTICS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 07.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
orange 021 c), negru (Pantone
hexachrome black c), alb

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 07008
(151) 05/10/2022
(732) EUROSTAR FURNITURE SRL,

CALEA BACIULUI, NR. 47G, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400230,
CLUJ, ROMANIA

(540)

cadoro mobili

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09;
26.13.25

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

20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț online și offline cu produsele din clasa
20.

───────
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SRL, INCINTA PORT, LOT B1,
HALA DE PRODUCŢIE-C1,
CLADIRE ADMINISTRATIVA -C2,
PLATFORMA BETONATA-C3,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA



(210) M 2022 07009
(151) 05/10/2022
(732) EUROSTAR FURNITURE SRL,

CALEA BACIULUI, NR. 47G, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400230,
CLUJ, ROMANIA

(540)

cadoro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 26.04.05

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

20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, corn os, fildeș,
fanoane de balenă, solz, ambra, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau
din materiale plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț online și offline cu produsele din clasa
20.

───────

(210) M 2022 07013
(151) 05/10/2022
(732) MARIUS-LAURENTIU PALADE,

STR. MUZICII, NR. 8, JUDET
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI, 1,
ROMANIA

(540)

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

41. Producție de evenimente de divertisment
în direct, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online.

───────

(210) M 2022 07014
(151) 05/10/2022
(732) MONOGRAM INTERNATIONAL

S.R.L., STR. PĂLTINIȘ, NR. 10-12,
AP. 13, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

m monogram
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ADEVARUL DOARE SHOW. 
GALE INTERVIU



(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.07

(591) Culori revendicate:vișiniu
(HEX#7e4149, HEX#9c5e61), roz
(HEX#dda99d), alb (HEX#ffffff)

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

42. Servicii de design interior, servicii de
proiectare.

───────

(210) M 2022 07017
(151) 05/10/2022
(732) ȘTEFAN DUMITRESCU, STR.

LACUL BUCURA NR. 45, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VONTEQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.04.01;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.09

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

35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
marketing direct, marketing promoțional,
marketing digital, publicitate și marketing,
consultanță în marketing, marketing de produse,
asistență în marketing, servicii de marketing,
informații de marketing, campanii de marketing,
studii de marketing, marketing pe internet,
consultanță privind marketingul, marketing
folosind influenceri, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consiliere
privind marketingul, furnizare de consultanță în
marketing în domeniul mediilor sociale, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de marketing
privind motoarele de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,

consultanță cu privire la optimizarea motoarelor
de căutare, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic.

───────

(210) M 2022 07023
(151) 05/10/2022
(732) DANIEL PUIA - DUMITRESCU,

STRADA SCOLII NR.12, JUD.
BRAȘOV, GHIMBAV, 1, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DREPT ÎN INIMĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, traducere și interpretare,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2022 07025
(151) 05/10/2022
(732) DANIEL PUIA - DUMITRESCU,

STRADA SCOLII NR.12, JUDEȚ
BRAȘOV, GHIMBAV, 1, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE TIMP LIBER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, traducere și interpretare,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2022 07026
(151) 05/10/2022
(732) CONFIDENT DENTAL CLINIC

SRL, STR. TOAMNEI, NR. 13,
BL. 4, SC. D, AP. 4, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Confi X - Ray

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.10

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de radiologie
dentara, servicii prestate de tehnicieni de
radiologie, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetica, consultatii stomatologice
si consiliere in domeniul stomatologiei, servicii
de anestezie dentara, servicii de igiena
dentara, servicii de albire a dintilor, servicii de
ortodonție, servicii de chirurgie de implanturi
dentare, servicii de tratament de canale
radiculare dentare, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de ajustare a protezelor
dentare.

───────

(210) M 2022 07029
(151) 05/10/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

DUNHILL ENIGMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 07034
(151) 05/10/2022
(732) LOREDANA-FLORENTINA

PETRIU, STR. PĂRĂLUȚEI, NR.
5, SAT OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

ALOR ESTHETIC CITY
by Loredana Petriu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

(210) M 2022 07035
(151) 05/10/2022
(732) PRO WEISKOPF SRL, STR

GRANICERILOR 89/55, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430363, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Fresner
(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,
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.
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

44. Servicii medicale, consiliere cu privire la
diete și nutriție, consiliere în materie de
sănătate, controale medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul
persoanelor, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru pacienți, 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, diagnosticarea bolilor,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, realizare
de analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, îngrijiri de igienă
și frumusețe, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, îngrijire cosmetică pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii
de scoatere a cerii din urechi, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, tratament cosmetic, tratament cosmetic cu
laser al venelor varicoase, tratamente cosmetice
pentru corp, tratament pentru păr, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii furnizate de saloane
de coafură și înfrumusețare.
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gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 07037
(151) 06/10/2022
(732) MARTA MANAFU, CALEA

ȘERBAN VODĂ NR. 213-217,
SC. 3, ET. 7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DIANA-FLORINA COLȚAN,
STR. WASHINGTON NR. 40-42,
BL. D, SC. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BREAKFAST WITH
DIAMONDS by Biz

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

41. Educație, divertisment, activitați sportive
și culturale, planificarea de petreceri, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, servicii de
divertisment, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
furnizarea facilităţilor de recreere.

───────

(210) M 2022 07038
(151) 06/10/2022
(732) PHG MEDIA INVEST SRL, STR.

FROMOASA NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NEWSIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații periodice.
35. Publicitate, servicii de vânzare spațiu
publicitar.
38. Telecomunicații, servicii de agenții de presă.

───────

SERBAN VODA NR. 213-217,
SC. 3, ET. 7, AP. 31, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
DIANA-FLORINA COLTAN,
STR. WASHINGTON NR. 40-42,
BL. D, SC. 3, AP. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAUTE CULTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ab0000)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, publicatii
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, fișiere
multimedia descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe
internet, rapoarte electronice descărcabile,
softwareinteractiv pentru afaceri, software
pentru tehnologia afacerilor, baze de date
computerizate, conținut media descărcabil,
agende electronice, descărcabile.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de conferințe, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor, coordonare
de conferințe de afaceri, instruire în abilități
în afaceri, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de pregătire
în afaceri, servicii de îndrumare în afaceri,

(210) M 2022 07040
(151) 06/10/2022
(732) MARTA MANAFU, STR. CALEA
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servicii educative în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
organizarea de congrese în scopuri de afaceri,
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), coordonare de cursuri de pregătire
în materie de afaceri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea de conferințe anuale în
domeniul achizițiilor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe pe teme de comerț, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de webinare, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de congrese
în scop de instruire, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de seminarii, cursuri educative în domeniul
finanțelor, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire,
furnizarea de instruire online, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste și cărți, publicare de reviste
pe internet, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
închiriere de reviste, servicii de publicare de
reviste, închiriere de ziare și reviste, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, editare de publicații, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, 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,
publicare multimedia, publicare de documente,
publicare de afișe, publicare de texte, publicare
de buletine informative, servicii de publicare
electronică, publicare de cărți și reviste, servicii
de publicare on-line, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
didactice educative, publicare de calendare de
evenimente, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare de produse de imprimerie,
publicarea de produse de imprimerie, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare de text electronic, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de cărți legate
de tehnologia informației, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de cărți și periodice electronice online, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, furnizare de servicii
de studio de înregistrare video, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de editare, servicii jurnalistice, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
publicare online de ziare electronice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.

───────

BULETINUL  OFICIAL  DE  PROPRIETATE  INDUSTRIALĂ  -  Cereri  de marcă admise la înregistrare,
publicate în data de 31.01.2023



(210) M 2022 07043
(151) 06/10/2022
(732) DIANA-BEATRIX OANA, STR.

GODEANU, NR. 26, AP. 10, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540385, MUREȘ, ROMANIA

(540)

NMS PAZA SI
PROTECTIE SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 26.11.03; 03.07.01

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 07044
(151) 06/10/2022
(732) VLAMAR BLACK SRL, BD.

MAMAIA, NR. 435A, ET. 9, AP.
79, STAŢIUNEA MAMAIA, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ACROSS RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2022 07045
(151) 06/10/2022
(732) JURNAL BY PATRICIA SRL,

STR. ARGENTINA, NR. 10, AP. 2,
CAM. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

JURNAL AGRICOL
DE CĂLĂTORIE

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

35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 07052
(151) 06/10/2022
(732) SOCIETÀ ITALO BRITANNICA

L.MANETTI-H.ROBERTS &
C. P. A., VIA PELLICCERIA, 8,
FLORENȚA, 50132, ITALIA

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

(540)

ÎMBRĂȚIȘEAZĂ VIAȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Deodorante de uz personal (parfumerie),
antitranspirante de uz personal, săpunuri
deodorante, preparate cosmetice pentru baie
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și pentru duș, săpun pentru igiena personală,
săpun de baie, spumă de baie și de duș, gel
de baie și de duș, șampoane nemedicinale,
deodorante pentru oameni, deodorante de
corp (parfumerie), deodorante pentru picioare,
deodorante de uz personal sub formă de
stick, deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante pentru îngrijirea corpului, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă).

───────

(210) M 2022 07053
(151) 06/10/2022
(732) MANUFACTURA EVA S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 192, C1-
U2, CAMERA 19, JUD. OLT, BALȘ,
OLT, ROMANIA

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

(540)

MANUFACTURA EVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.05.01; 09.05.25

(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.

───────

STR. ATENA, NR. 2, ET. 1, AP.
9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

UMAMI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Procesarea administrativa a ordinelor
de achiziție, asistenta administrativa pentru
a răspunde la cererile de oferta/asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de
afișe publicitare, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea

(210) M 2022 07059
(151) 06/10/2022
(732) LAURENTIU-THEODOR ILIE,

(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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de informații comerciale si consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor si serviciilor,
servicii de intermediere comerciala, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
demonstrații cu produse, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii si
vânzătorii de bunuri si servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relații publice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
optimizare pe motoarele de cautare pentru
promovarea vânzărilor, marketing cu public tinta,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienti, desfasurarea de evenimente comerciale,
servicii de comanda on-line în domeniul
restaurantelor cu vânzare pentru acasa si
livrare, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri.
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantina, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare si băuturi,
sculptura în alimente, servicii de restaurant,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații si consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de critica
gastronomica (oferirea de informații despre
alimente si băuturi), servicii de restaurant cu
vânzare pentru acasa.

───────

(210) M 2022 07061
(151) 06/10/2022
(732) MARYO MUSIC SRL, INTRAREA

SIHLEA NR.4A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SHABAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Servicii de divertisment furnizate de soliști,
divertisment

───────

(210) M 2022 07064
(151) 06/10/2022
(732) SELGOT COMPANY SRL, STR.

GHIOCELULUI NR.10, LOC.
LANCRAM, JUDEȚ ALBA, MUN.
SEBES, ALBA, ROMANIA

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

(540)

selgot

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de mobilier
pentru casă, birou și grădină, servicii de vânzare
cu amănuntul de mobilier de grădină din lemn,
mobilier de grădină din metal, mobilier de
grădină din aluminiu, mobilier din ratan, mobilier
din plastic pentru grădină, mobilier de interior,
pavilioane, foișor (structuri nemetalice), mese
pentru grădină, banci pentru grădină, umbrele de
soare pentru grădină, terase și curți interioare,
servicii de vânzare cu amănuntul de articole
de gradinarit, huse acoperitoare pentru mobilier
de grădină, servicii de vânzare cu amănuntul
de clispuri pentru montaj gresie si faianta,
casete bijuterii, dulapuri textile, mese de toaletă
(mobilier), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), brazi artificiali
de craciun, jucarii pentru copii, servicii de
publicitate, marketing şi promovare in legatura
cu mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de grădină din lemn, mobilier de grădină
din metal, mobilier de grădină din aluminiu,
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mobilier din ratan, mobilier din plastic pentru
grădină, mobilier de interior, pavilioane, foișor
(structuri nemetalice), mese pentru grădină,
banci pentru grădină, umbrele de soare pentru
grădină, terase și curți interioare, articole de
gradinarit, huse acoperitoare pentru mobilier
de grădină, clispuri pentru montaj gresie si
faianta, casete bijuterii, dulapuri textile, mese de
toaletă (mobilier), decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase), brazi
artificiali de craciun, jucarii pentru copii, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul de mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de grădină din lemn, mobilier
de grădină din metal, mobilier de grădină
din aluminiu, mobilier din ratan, mobilier din
plastic pentru grădină, mobilier de interior,
pavilioane, foișor (structuri nemetalice), mese
pentru grădină, banci pentru grădină, umbrele de
soare pentru grădină, terase și curți interioare,
articole de gradinarit, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, clispuri pentru montaj
gresie si faianta, casete bijuterii, dulapuri
textile, mese de toaletă (mobilier), decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), brazi artificiali de craciun, jucarii
pentru copii, publicitate, inclusiv promovarea
vânzării de produse şi servicii pentru terţi prin
transmiterea de material publicitar şi difuzarea
de mesaje publicitare prin reţele informatice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
promovarea vânzării la produselor şi/sau servicii
ale terţilor pe un site şi/sau un portal de
internet, publicitate, inclusiv promovare aferentă
vânzării de articole si servicii pentru terti, prin
transmiterea materialului publicitar si difuzarea
mesajelor publicitare prin retelele informatice,
publicitate la serviciile altor vânzători, permiţând
clienţilor să vadă şi să compare comod
produsele şi serviciile acelor vânzători, studii
de piata, analize de piaţă, publicitate directă
prin poştă, servicii de promovare, publicitate,
organizarea şi coordonarea de spectacole
comerciale în scopuri de afaceri comerciale
sau publicitare, furnizarea de informaţii şi
asistenţă privind furnizarea şi promovarea
mărfurilor şi serviciilor şi alegerea şi prezentarea
produselor, furnizare de informaţii şi consiliere
potenţialilor cumpărători de mărfuri, bunuri
şi servicii, informaţii pentru afaceri, informaţii
comerciale furnizate on-line dintr-o bază de date

computerizată sau de pe internet, gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul pentru
terţi, prezentare de bunuri în mijloace de
comunicare, pentru vânzări, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianţii cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere şi consultanţă cu privire
la toate serviciile menţionate mai sus, servicii
de relaţii cu publicul, servicii de informare în
legătură cu achiziţionarea online, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de consultanță,
și anume, consultare creativă și strategică
privind dezvoltarea și producerea de campanii
de marketing pentru terți, prelucrare de comenzi
de case de expediţie, publicitate şi marketing
cu privire la pagini comerciale web on-line,
prelucrare de date, compilare de date în baze
de date electronice, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, lant de magazine, servicii
de agenție de import-export, inchirierea de
timp si spatiu de publicitate in mediile de
comunicare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntulsi/
sau cu ridicata, servicii de achiziții, inclusiv
asigurarea pentru alții a unor surse de
aprovizionare și a condițiilor de cumpărare
pentru diverse bunuri și servicii, gestionarea
afacerilor pentru terți, inclusiv, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale, organizarea
de contracte pentru cumpărarea și vânzarea
de bunuri și servicii și furnizarea de informații
despre prețurile bunurilor și serviciilor, furnizori
și afaceri, servicii informatice care furnizează
acces la informații prin intermediul rețelelor de
calculatoare referitoare la companii.

───────
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(210) M 2022 07065
(151) 06/10/2022
(732) VIAFRUCT 2012 S.R.L., STR.

EROILOR, NR. 92, ET.2, AP. 12,
SAT FLORESTI, JUDEȚ CLUJ,
COMUNA FLORESTI, 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)

CROMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Coloranți pentru alimente, coloranți alimentari
și pentru băuturi, coloranți folosiți în industria
alimentară, coloranți alimentari derivați din bace,
coloranți alimentari pentru uz casnic, coloranți
caramel folosiți în industria alimentară, coloranți
alimentari derivați din fructe zemoase, coloranți
caramel folosiți la fabricarea alimentelor.
30. Produse de brutărie, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie, produse de cofetărie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pateuri (patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie care conțin fructe, specialități
de patiserie, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie conținând creme
și fructe, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie din fructe, produse de cofetărie care
conțin gem, torturi, prăjituri, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu brânză, prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie, covrigei, turtă dulce, biscuiți de
turtă dulce, napolitane, dulciuri tari, dulciuri din
ciocolată, dulciuri de casă, biscuiți, ciocolată,
cozonaci, gogoși, torturi vegane, bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
și înghețate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai
acestora, orez, paste făinoase și tăieței, tapioca
și sago, faină și preparate din cereale, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2022 07073
(151) 07/10/2022
(732) IQ FARMA EXPRESS SRL, CALEA

13 SEPTEMBRIE 221-225-227,
COMPLEX COMERCIAL
PROSPER , SPATIU COMERCIAL
B4.1, BIROUL B, ET. 4, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 500113, ROMANIA

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

(540)

GEOMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.15

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

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────
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(210) M 2022 07074
(151) 07/10/2022
(732) ART KLETT SRL, STR. IOAN

CANTACUZINO NR. 16, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CIPI Alexander Popa, STR. BIBESCU
VODA, NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Școala în culori

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Cărți, publicații periodice, semne de cărți,
tipărituri, reviste, benzi desenate (tipărituri),
cărți de colorat, formulare (tipărituri), hărți
geografice, reproduceri grafice, registre (carți),
manuale, ghiduri, buletine informative (tipărituri),
fotografii, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, cupoane tipărite,
papetărie.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale,
organizarea de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, marketing, strângerea,
la un loc în favoarea terților a produselor
menționate în clasa 16 (cu excepția transportului
lor).

───────

(210) M 2022 07077
(151) 07/10/2022
(732) SC BUNĂTĂȚI DE LA MICHELE

SRL, SAT NICOLESTIL NR.
43C, JUD. MUREȘ, COMUNA
CRĂCIUNEȘTI, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
BLOC 21 AP. 44, JUD. MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540385, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Bunatati de la Michele 2020

(531) Clasificare Viena:
09.07.19; 20.07.01; 27.05.01; 27.07.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, toate aceste produse utilizate în
special pentru produse de patiserie, gelaterie şi
cofetărie.
35. Publicitate, administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor al produselor din
clasa 30, și anume: al produselor de patiserie,
gelaterie și cofetărie (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, publicitate inclusiv prin pagina
web pentru produsele din clasa 30, și anume:
al produselor de patiserie, gelaterie și cofetărie,
publicitate inclusiv prin pagina web pentru
activitățile de instruire, formare, proiectare utilare
în domeniul patiseriei, cofetăriei și gelateriei,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
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servicii de agenție de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, respectiv: lanţuri
de cofetării, patiserii, gelaterii, restaurante,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapidă şi permanentă, snack-baruri, fast
food-uri, cantine, cafenele, cafenele-restaurante,
pub, bar, servicii de catering, pizzerii, terase
de sezon, publicitate inclusiv prin pagina web
pentru serviciile din clasa 43, şi anume:
servicii de alimentație publică, și anume: bar,
restaurant, restaurant cu autoservire, restaurant
cu servire rapidă şi permanentă, cantină,
cafenele, cofetării, gelaterii, terase de sezon,
servicii ale bistrourilor, servicii oferite de snack-
bar-uri, furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de facilități pentru nunți, petreceri
și dans, servicii de cocktail bar, restaurante
(servirea mesei), furnizare de facilități de uz
general pentru întâlniri, conferințe și expoziții,
servicii de restaurante fast-food, servicii de fast
food la pachet, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de mâncare
la pachet, prepararea alimentelor, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat și cazare
temporară, servicii de informare, consiliere,
management și consultanță referitoare la cele
menționate anterior.
39. Transportul, ambalarea, depozitarea şi
distribuirea produselor cuprinse în clasa 30, și
anume: al produselor de patiserie, gelaterie și
cofetărie, servicii de distribuţie pentru produsele
din clasa 30.
41. Servicii de instruire, formare (instruire),
proiectarea și utilzare a acestor activităţi din
domeniul patiserie, cofetărie, gelaterie.
43. Servicii de alimentație publică, și anume
bar, restaurant, restaurant cu autoservire,
restaurant cu servire rapidă şi permanentă,
cantină, cafenele, cofetării, gelaterii, terase de
sezon, servicii ale bistrourilor, servicii oferite
de snack-bar-uri, furnizarea de alimente și
băuturi, furnizare de facilități pentru nunți,
petreceri și dans, servicii de cocktail bar,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
furnizare de facilități de uz general pentru
întâlniri, conferințe și expoziții, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de catering pentru fast-
food cu autoservire, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de mâncare
la pachet, prepararea alimentelor, preparare
de mâncăruri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de informare, consiliere, management

și consultanță referitoare la cele menționate
anterior, cazare temporară.

───────

(210) M 2022 07078
(151) 07/10/2022
(732) RADU CHELTUIALA, STR.

IASOMIEI 6, CASA 8, CARTIER
AVANGARDE 2, VOLUNTARI,
077190, ROMANIA

(540)

iTicket ești online

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.01;
26.11.14; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii asigurate de
magazine en gros sau en detail prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
uriior web sau al emisiunilor de teleshopping.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2022 07081
(151) 07/10/2022
(732) ANCUŢA-ARMINA PAŞCA, SAT

PIANU DE JOS NR. 26, JUD. ALBA,
COMUNA PIANU, ALBA, ROMANIA

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

(540)

Optic Prosper
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a rame de
ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, rame pentru ochelari din metal și
material sintetice, rame pentru ochelari din
metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, instrumente pentru examinare
folosite în optica medicală, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție (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 rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, instrumente pentru examinare
folosite în optica medicală, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la rame de ochelari, rame de ochelari

nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, instrumente pentru examinare
folosite în optica medicală, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din
metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu rame
de ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame din metal pentru
ochelari, rame din plastic pentru ochelari, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, instrumente
pentru examinare folosite în optica medicală,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, furnizarea de informații despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
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lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, instrumente
pentru examinare folosite în optica medicală,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de agenție de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
44. Consultații medicale, servicii prestate de
opticieni, montarea de lentile optice, ajustare
lentile de contact, teste de vedere, servicii de
oftalmologie, servicii de optometrie, servicii de
control al vederii, montarea lentilelor optice și
de contact, stabilirea dioptriilor, servicii oferite
de clinici medicale, servicii medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, efectuarea
examenelor medicale, furnizare de servicii
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
servicii de analize medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
imagistică medicală, servicii de radiologie şi
imagistică, servicii de evaluare medicală, servicii
de asistență medicală pentru oameni, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală.

───────

(210) M 2022 07082
(151) 07/10/2022
(732) SC TRACK WEBSERVICE SOFT

(540)

EASUN POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.01

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

clase:
35. Publicitate, marketing, promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice calibrate de referință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
solare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii solare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu celule solare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri solare pentru producerea energiei
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri solare portabile pentru
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online în legătură cu aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri solare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baterii solare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu celule solare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panouri solare
pentru producerea energiei electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate.

───────

(210) M 2022 07083
(151) 07/10/2022
(732) SC TRACK WEBSERVICE SOFT

(540)

invt

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09

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

clase:
35. Publicitate, marketing, promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module fotovoltaice solare,

generarea de electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu celule
fotovoltaice calibrate de referință, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
solare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baterii solare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu celule solare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu celule fotovoltaice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu invertoare fotovoltaice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu module fotovoltaice solare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
celule fotovoltaice calibrate de referință, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, servicii de vânzare cu amănuntul
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu celule
fotovoltaice calibrate de referință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri
solare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii solare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu celule solare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri solare pentru producerea energiei
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu colectoare de energie
solară pentru generare de electricita, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu celule
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu module fotovoltaice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu invertoare
fotovoltaice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu module fotovoltaice solare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu celule
fotovoltaice calibrate de referință, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru transformarea
radiației solare în energie electrică, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
solare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baterii solare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu celule solare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri solare portabile pentru generarea de

electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu colectoare de energie solară pentru
generare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu celule fotovoltaice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu module
fotovoltaice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu invertoare fotovoltaice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu module fotovoltaice solare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
celule fotovoltaice calibrate de referință, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri solare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baterii solare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu celule solare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu panouri solare
pentru producerea energiei electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu colectoare de energie
solară pentru generare de electricitate.

───────
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(210) M 2022 07087
(151) 07/10/2022
(732) DF WORLD OF SPICES GMBH,

DIETER-FUCHS-STRASSE 10,
DISSEN, 49201, GERMANIA

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

(540)

Mirodenia Gossipodinele.
Discuții cu rețete.

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi carne
de vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
înlocuitor de carne, cârnaţi vegetali obţinuţi
din proteine de soia (cârnaţi de soia), bile de
legume prăjite făcute din soia (înlocuitor de
carne) şi gulaş din soia, carne, peşte, fructe
şi legume, neproaspete, fructe sau legume
conservate în ulei, muştar, oţet sau sirop
(murate), cartofi (procesați), anghinare, inimi
de anghinare, ardei iuţi, ardei procesat, năut
procesat, leguminoase, linte (preparată), muguri
de legume şi fructe (procesate), măsline, măsline
umplute, ardei iute (procesați), piri piri (ardei
iute) procesați, castraveciori muraţi (cornichons),
nuci procesate, muguri de soia (procesați),
castane dulci, piure de castane dulci, murături,
ciuperci (procesate), trufe conservate, trufe
tartinabile (creme de trufe), gelatină pentru
produse alimentare, înveliş comestibil pentru
produse alimentare, sucuri vegetale pentru gătit,
uleiuri, inclusiv uleiuri condimentate, uleiuri de
condimente, uleiuri de ciuperci, uleiuri din plante,
uleiuri de fructe, uleiuri vegetale uleiuri de fructe
de pădure, uleiuri de usturoi, uleiuri de seminţe,
uleiuri de nuci, uleiuri de trufe, uleuri de măsline,
uleiuri condimentate şi aromate, fructe de pădure
(procesate), pulbere de fructe, fructe de pădure
şi legume, seminţe (procesate), pulbere de
seminţe, sosuri şi preparate pentru realizarea de
sosuri, paste constând din carne, peşte, păsări
de curte, vânat, extracte de carne, produse
vegetale şi lactate, cu condimente adăugate,
piureuri constând din roşii, fasole, castane dulci,
mazăre, ragout, hummus (pastă de năut), pastă
de trufe, pateu de ficat, concentrate de fiertură

(stock), concentrate pentru prepararea supelor,
supe, consommeuri, bulionuri, concentrate de
bulion de legume, de carne şi păsări, cuburi
de concentrate, preparate pentru prepararea
de supe, consommeuri şi bulionuri, fiecare
în formă deshidratată, mirepoix (procesate),
lapte de soia, lapte de cocos pentru gătit,
brânză, tofu, gemuri și marmelade de fructe,
tartinabile pentru pâine, alimente produse în
principal din fasole sau năut cu făină de
soia adăugată, inclusiv falafel, preparate din
seminţe de in, extracte de alge, alge marine
(procesate), foi de alge marine, ouă de melc,
melci, crustacee şi crustacee procesate, snacks-
uri şi semipreparate sub formă de mese uşoare,
constând în principal din carne, peşte, fructe
de mare, crustacee şi moluşte, păsări de curte,
vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau seminţe, biscuit (crocanţi),
biscuiţi prăjiţi (crupuk), mâncăruri gata preparate
şi semipreparate, constând în principal din
carne, de peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
apertive, constând în principal din carne, peşte,
fructe de mare, crustacee şi moluşte, păsări de
curte, vânat, extracte din carne, produse lactate,
supe, ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe
de soia, nuci sau dulciuri (bomboane), inclusiv
legume marinate cu ulei sau flori de legume,
amestecuri deshidratate instantanee pentru
mese semipreparate, constând în principal din
carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
salate, umpluturi şi amestecuri, constând în
principal din carne, peşte, fructe de mare,
crustacee şi moluşte, pasăre de curte, vânat,
extracte din carne, produse lactate, supe,
ciuperci, fructe, legume, cartofi, boabe de soia,
nuci sau seminţe, produse alimentare cu conţinut
scăzut de calorii, constând în principal din carne,
peşte, fructe de mare, crustacee şi moluşte,
pasăre de curte, vânat, extracte din carne,
produse lactate, supe, ciuperci, fructe, legume,
cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe, tartine şi
topping-uri pentru alimente, constând în principal
din carne, peşte, fructe de mare, crustacee şi
moluşte, pasăre de curte, vânat, extracte din
carne, produse lactate, supe, ciuperci, fructe,
legume, cartofi, boabe de soia, nuci sau seminţe,
lapte de soia, băuturi de soia (înlocuitor de lapte),
preparate din susan, toate produsele menţionate
mai sus, de asemenea, conservate, alimente
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semipreparate sau mâncăruri gata preparate, de
asemenea, produse alimentare congelate prin
scufundare şi cu conţinut scăzut de calorii şi
inclusiv încapsulate sau microîncapsulate sau
conţinând un număr mic de germeni.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condimente, gheaţă, compuşi aromatici şi
agenţi aromatizanţi, săruri şi condimente
aromatizate, esenţe de condimente, extracte
de condimente, plante aromatice condimentate,
plante de condimentare în ulei, ierburi culinare
şi uscate pentru bucătărie, amestecuri de
condimente, condimente pastă, săruri de
condimente, preparate de condimente, sare
conservantă pentru produse alimentare, sosuri
picante şi sosuri pentru condimentare, garnituri,
amestecuri de plante aromatice de bucătărie,
plante aromatice în ulei, frunze de dafin
(condimente), cuişoare (condiment), ghimbir
(condiment), ienibahar (condiment), boabe
de ienupăr (condimente), şofran (condiment),
coriandru (condimente), condimente pentru
conserve şi murături, bicarbonat de sodiu,
condimente, arome, condimente pentru salate,
arome pentru condimentare, arome extracte,
agenţi de condimente şi preparate, amestecuri
de condimente, paste condimente, mirodenii
şi condimente pentru decorare, săruri
aromatizante, sosuri picante şi sosuri pentru
condimentare, sosuri pentru aromatizare,
preparate pentru aromatizare, condimente
pregătitoare pentru produse alimentare, de
asemenea în formă de cuburi, sambalul,
salsa, chutney, marinate, marinate pentru
asezonare, ardei iuţi deshidrataţi, ardei iuţi
piri piri deshidrataţi, zahăr aromatizat, zahăr
vanilat aromatizat, zahăr vanilinat, amestecuri
de zahăr şi scorţişoară, amestecuri de zahăr
şi condimente, zahăr din trestie de zahăr,
topinguri comestibile pentru produse alimentare
constând în principal de condimente, fragezitori
de carne (condimente), potenţiatori de aromă
pentru produsele alimentare în această clasă,
saramură şi marinate pentru carne de uz casnic,
pesmet, arome (derivate din plante), extracte de
aromă, arome pentru procesare şi arome de fum
(cu excepţia uleiurilor esenţiale), esenţe pentru
industria alimentară (exclusiv esenţe şi uleiuri
esenţiale), aditivi pentru industria de panificaţie,
şi anume aromatice pentru copt (cu excepţia
uleiurilor esenţiale), sosuri, inclusiv demi-glace,
sos alb (sos bechamel), pesto (sosuri), sosuri de
muştar, vinaigrete şi sosuri pentru salate (lichide

sau uscate), sosuri de fructe, sosuri, preparate
pentru efectuarea de sosuri, sosuri pentru salate,
amestecuri pentru masă şi produse specifice
pentru gătit uşor în formă uscată, sub formă
de pastă sau lichidă, constând de ingrediente
arome şi condimente, aditivi tehnici pentru
produse alimentare, cum ar fi agenţi de îngroşare
sau emulgatori şi ingrediente aromatizate, în
special produse lactate, legume, fructe, ciuperci,
arome, condimente şi plante aromatice, pate
din carne, peşte, păsări de curte şi carne de
vânat pentru gătirea alimentelor, sirop auriu
(îndulcitor natural), sirop de arţar (îndulcitor
natural), amestecuri uscate pentru sosuri şi
sosuri pentru salate (lichid sau uscat), sosuri
(amestecuri de ulei şi oţet), produse tartinabile
şi topping-uri pentru mâncăruri, preparate din
cereale, orez, paste, condimente, aluat de
foietaj, dressing-uri (amestecuri de ulei şi
oţet), ketchup, maioneză, capere, boabe de
capere, produsele cerealiere pentru consumul
uman, musli, cuşcuş, bulgur, mămăligă, alimente
făinoase, tăiței de orez, tăiței de celofan, paste,
paste cu umpluturi de brânză, carne sau legume,
produse de patiserie (produse de panificaţie),
aluat complet concentrat, crutoane, produse de
patiserie cu ceapă şi brânză, lipii umplute sau
glazurate sau care urmează să fie umplute sau
acoperite cu carne de peşte, pasăre, vânat,
fructe sau legume, cum ar fi burritos, fajitas,
tacos, enchiladas şi chimichangas, grâu, orez
şi produse de porumb pentru ciugulit făcute
prin extrudare, în special tortilla, nachos, tacos,
biscuiţi: produse de patiserie care urmează
să fie gata preparate pentru consum într-
un prăjitor de pâine, în special sandwich-uri
coapte aperitive, fulgi de porumb, boabe de
porumb (procesate): vol-au-vent (produse de
patiserie), amestecuri de copt şi amestecuri
gata de copt (sub formă de pulbere), inclusiv
amestecuri de coacere cu mirodenii şi arome,
produse de morărit, tacos, tortilla, faină de
tapioca, budincă, dulciuri şi deserturi (produse
de patiserie și cofetărie), produse tartinabile
pentru pâine pe bază de ciocolată, agent
de creştere pentru produse de panificaţie,
şi anume bicarbonat de sodiu, carbonat de
amoniu şi drojdie uscată pentru gătit, agenţi
de afânare pentru prăjitură de ciocolată, nuga,
produse de patiserie, produsele care conţin ceai
pentru consum (cu adaos de vitamine şi/sau
aromatizate şi/sau infuzate şi/sau mineralizate),
ceai rece, băuturi pe bază de ceai, pe bază
de plante şi infuzii de fructe (nemedicinale),
tisanes (nemedicinale), kombucha, hârtie de
orez (comestibilă), drojdie de bere, drojdie pentru
consumul uman, tărâţe procesate (preparate
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din cereale) pentru consumul uman, preparate
din tărâţe destinate consumului uman, produse
alimentare în principal din faină de soia cu
fasole şi năut, inclusiv boabe de soia, texturate
din soia, pastă de soia (miso), drojdie sub
formă de comprimate sau capsule, apă de
trandafir (aromă), produse alimentare preparate
din fidea, paste şi orez, tacos, scoici taco, tortilla,
împachetări (produse alimentare, produse de
patiserie din lipie), snacks-uri, chipsuri, snacks-
uri mici, constând în principal din cereale,
preparate din cereale, orez, paste, condimente,
mirodenii sau aluat de foietaj, mâncăruri gata
preparate şi semipreparate, cereale, aperitive
din cereale, produse alimentare din cereale,
orez, paste, flori condimentare marinate în
ulei sau prăjite, pâine cu topping, amestecuri
(condimente) uscate pentru mese instant,
preparate, din cereale, produse din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat
de foietaj, salate deja preparate, umpluturi şi
amestecuri din cereale, preparate din cereale,
orez, paste, condimente, mirodenii sau aluat de
foietaj, prăjituri de cartofi, pateuri (produse de
patiserie), produse alimentare dietetice şi aditivi
nutriţionali pe bază de carbohidraţi nu în scopuri
medicinale, amestecuri pentru glazuri pentru
gătit (glazuri pentru gătit), dextroză, dextroză
fumigant pentru consum, glutamat monosodic,
glutamat de sodiu, topinguri comestibile de
produse alimentare, condimente pulverizabile
pentru produse alimentare, agenţi de îngroşare
pentru uz culinar, agenţi de legare şi
stabilizare pentru cârnaţi, gluten pentru consum,
amestecuri pentru glazuri alimentare, glazură
de condimente (glazură pentru aromare) pentru
produse alimentare, preparate din susan, toate
bunurile menţionate mai sus, de asemenea,
conservate, semipreparate sau mese instant,
de asemenea, congelate şi de asemenea, ca
produse alimentare dietetice pentru uz non-
medicinal.

───────

(210) M 2022 07090
(151) 07/10/2022
(732) MABOO GO SRL, STR. DRAJNA,

NR. 3A, SC. A, ETAJ 4, AP. 37,
CAM. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MABOO

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.02.05

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
rosu

(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.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 07091
(151) 07/10/2022
(732) TERAWATT S.R.L., SAT

ADJUDENI, NR. 411, JUD. NEAMŢ,
COMUNA TĂMĂȘENI, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

TERAWATT

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 13.01.17

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

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

9. Panouri solare, structuri de panouri
solare, panouri solare pentru generarea de
electricitate, panouri solare pentru producerea
energiei electrice, panouri solare portabile
pentru generarea de electricitate, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,

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.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
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celule fotovoltaice, panouri pentru distribuția
electricității, celule solare pentru generarea
de electricitate, colectoare de energie solară
pentru generare de electricitate, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), module fotovoltaice
solare, module solare, invertoare fotovoltaice,
acumulatori pentru energie fotovoltaică, 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, 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.
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.
42. Proiectare și dezvoltare de software pentru
controlul, reglarea și monitorizarea sistemelor de
energie solară, cercetare în domeniul energiei,
consultanță profesională privind conservarea
energiei, programare de software pentru
gestionarea energiei, consultanță tehnologică în
domeniul generării energiei alternative, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
energie, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestiunea energiei, dezvoltare de sisteme

pentru administrarea energiei și electricității,
consultanță tehnologică în domeniile producției
și utilizării de energie, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
realizare de studii de cercetare și de proiecte
tehnice referitoare la utilizarea energiei naturale,
furnizare de informații despre studii de
cercetare și de proiecte tehnice referitoare la
utilizarea energiei naturale, servicii de analiza
si cercetare industriala, servicii informatice de
analiză de date, servicii de analiză de date
tehnice, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, consultanță
it, servicii de consiliere și asigurare de
informații, servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (it), consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, consultanță în materie de
sisteme informatice, consultanță în materie de
securitate informatică, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, consultanță
în domeniul analizei sistemelor informatice,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe informatice, servicii de consultanță în
materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
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servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, integrarea programelor
informatice, servicii de integrare a sistemelor
informatice, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
proiectare de software, 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, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 07093
(151) 07/10/2022
(732) S.C. ROHRER SERVICII

INDUSTRIALE S.R.L., STR.
GEORGE CONSTANTINESCU,
NR. 2C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
S.C. ROHRER OIL & GAS
SERVICES S.R.L., STR.
CIRESILOR, NR. 7, SAT
TATARANI , COM. BARCANESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
S.C. ROHRER OILFIELD
SERVICES S.R.L., B-DUL
REGINA ELISABETA, NR. 2B,
ZONA POARTA 1, ET. 4, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
S.C. R&R OIL SERVICES-R.O.S.
S.R.L., BLD. ELISABETA, NR. 2 B,
CAM. 2, ZONA POARTA 1, ET. 5,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CĂSUŢA POŞTALĂ 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ROHRER GROUP

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 26.11.01

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

clase:
37. Forarea puțurilor de petrol, forare de
prospecțiune pentru petrol, forare pentru petrol
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și gaze, forare de puțuri de apă și sonde
de petrol, instalare de carcase, tuburi și
conducte de forare pentru puțuri de petrol,
foraje petroliere, pompare de petrol, exploatarea
câmpurilor petroliere pentru extracția petrolului,
exploatarea (extragerea) petrolului din câmpurile
petroliere, pomparea și extragerea petrolului,
foraj și pompare petrol, pomparea de petrol
brut, instalarea de rafinării de petrol, instalare
de conducte de petrol, foraj de prospecțiune
pentru petrol brut, construcția de structuri pentru
producerea petrolului brut, operațiuni de foraj
în puțuri de petrol, foraje pentru petrol sau
zăcăminte de gaz, instalare de aparate pentru
producția petrolului, armare cu mortar pentru
platforme petroliere, instalare de instrumente
pentru exploatarea petrolului, foraje adânci
pentru zăcăminte de petrol sau de gaz, închiriere
de unelte pentru forajul sondelor de petrol,
construcția de structuri pentru depozitarea
petrolului brut, întreținere și reparații de instalații
de stocare de petrol și gaze, construcția de
instalații de stocare de petrol și gaze, forajul de
gaze, extracție de gaze, construcție de structuri
pentru transportul gazelor naturale, întreținere
și reparații de turbine cu gaze, instalare de
sisteme de conducte pentru transportul gazelor,
montare de instalații de aprovizionare și de
distribuție de gaze, curățarea sistemelor de
conducte folosite în industria rafinării, construcții
și demolări de clădiri, servicii de excavare și
extracție de zăcăminte naturale, extracție de
metale prețioase, extracție de țiței, extracții
miniere, extragerea pietrișului, forare, forarea
puțurilor, forarea puțurilor de apă, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
mașini și aparate pentru minerit, întreținere
și curățare de echipamente pentru minerit,
săpare de puțuri, servicii de consiliere privind
excavarea, servicii de asistență în domeniul
fisurare hidraulică, reparare de utilaje pentru
minerit, minerit de pământuri rare, extracție
de resurse naturale, construcții, construcții
subacvatice, construcții subterane, construcții
rutiere, construcții civile, construcții navale,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții de
terase, demolări de construcții, consultații
pentru construcții, construcții de oleoducte,
edificare construcții prefabricate, construcții de
porturi, reparații de construcții, construcții de
infrastructură, servicii de construcții, întreținerea
conductelor, întreținere și reparații de conducte,
servicii de întreținere a conductelor, întreținere
și reparare de conducte industriale, întreținere
și reparații de conducte de scurgere, întreținere
și reparații de sisteme de conducte, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,

repararea de furnale industriale, rezidire și
reconstruire a furnalelor, reparații sau întreținere
de autovehicule cu două roți, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, recondiționarea vehiculelor,
întreținerea vehiculelor, servicii de eliminare de
deșeuri periculoase, închiriere de echipament
pentru întreținerea vehiculelor, închiriere de
vehicule pentru instalații de demolare, închiriere,
execuţie, montaj şi demontaj de schele pentru
construcţii, pentru instalaţii petroliere, rafinării,
conducte, servicii de izolaţii conducte petroliere,
mentenanţă conducte şi tubulaturi de orice
natură, servicii de curăţiri industriale catalitice
a diverselor instalaţii, furnale, instalaţii de
prelucrare, rafinării.
39. Transport de petrol, transport de petrol brut,
transportul petrolului prin conducte, transport
de petrol prin conducte, servicii de informare
referitoare la transportul de petrol, transport de
gaz uscat, transport de gaze naturale, transportul
gazelor prin conducte, transport de gaze prin
conducte, transport maritim de gaz natural
lichefiat, transport și distribuirea de gaz natural
și de gaz lichefiat, transportul de gaze cu efect
de seră captate pentru alte persoane, transport,
transport și livrare de bunuri, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
colectarea de gunoaie și deșeuri menajere și
industriale, distribuirea (transport) de mărfuri pe
calea aerului, distribuiea (transport) de mărfuri
pe șosea, distribuirea (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, expediere de
mărfuri, transport de marfă și cargo și servicii de
debarasare, distribuirea prin conducte și cabluri,
aducțiunea apei, colectare de deșeuri lichide,
alimentarea cu combustibil a barjelor, distribuire
de energie reciclabila, distribuire de energie
pentru încălzirea și răcirea clădirilor, distribuția
de energie, distribuția și transmiterea energiei
electrice, distribuirea (transport) de apă pentru
agricultură, distribuirea (transport) de apă prin
conducte, distribuirea de căldură, distribuirea
de electricitate prin intermediul cablurilor,
distribuirea de energie electrică, distribuireade
petrol sau gaze prin conducte, furnizare
de gaz (distribuire), furnizare de informații
cu privire la distribuția electricității, furnizare
energiei electrice, furnizare și distribuire de
energie electrică, închirierea utilizării liniilor de
electricitate pentru terți pentru transmiterea
de electricitate, transport de combustibil greu,
transport de combustibil prin conducte, transport
de fluide prin conducte, transport de deșeuri,
servicii publice de distribuire a energiei electrică,
servicii publice de distribuire a gazelor naturale,
servicii de distribuire de petrol, servicii de
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distribuire de gaze, servicii de distribuire
de carburant, servicii de consultanță privind
distribuția de electricitate, servicii de alimentare
și distribuție de apă, servicii consultative și
informative privind distribuirea de energie,
organizarea transportului de hidrocarburi, livrare
de combustibil, organizarea distribuirii de
combustibili, transport prin conducte, transportul
apei prin conducte, transportarea deșeurilor
către groapa de deșeuri, depozitare de materiale
periculoase, servicii de transport de deșeuri
periculoase, închirierea vehiculelor, închiriere
de vehicule, închiriere de vehicule, închiriere
de vehicule feroviare, închiriere de vehicule
terestre, închiriere de vehicule rutiere, închiriere
de vehicule pentru pasageri, închiriere de
componente de vehicule, închiriere de vehicule
de agrement, închiriere de vehicule pentru
marfă, închiriere de vehicule echipate cu nacele,
închirierea de vehicule dotate cu gps, servicii
de rezervare pentru închiriere de vehicule,
închiriere de vehicule pe bază de contract,
închiriere de portbagaje de acoperiș pentru
vehicule, închirierea de portbagaje de capotă
pentru vehicule, închirierea de portbagaje de
capotă pentru vehicule, închiriere de vehicule
echipate cu platforme de ridicare, închiriere de
locuri de parcare și garaje pentru vehicule,
închiriere de scaune de siguranță pentru
copii, pentru vehicule, închirierea pe bază de
contract a vehiculelor pentru transport, închiriere
de vehicule feroviare folosite la reprofilarea
profilelor de șină, închiriere de vehicule feroviare
folosite la măsurarea profilelor de șină, servicii
de închiriere în legătură cu vehicule, transporturi
și depozitare, logistică de transport.

───────

(210) M 2022 07094
(151) 07/10/2022
(732) FARMA BEAUTY TRADING

S.R.L., STR. JEAN ALEXANDRU
STERIADI NR. 23, BL. L16, AP.
116, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Farma Beauty
PENTRU CĂ FRUMOS
ÎNSEAMNĂ SĂNĂTOS

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 02.03.02;
02.03.23

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#b2914a), galben (HEX #f9f1b1)

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

5. Suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate multivitaminice, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, produse neutraceutice
de uz uman, suplimente alimentare, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente
alimentare lichide, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare pe bază
de enzime, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente alimentare pentru
îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice
pentru oameni, altele decât cele de uz
medical, suplimente dietetice pentru oameni
și animale, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
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consumul uman, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente antioxidante,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive, colagen pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2022 07095
(151) 07/10/2022
(732) ȘTEFAN ANDREI FÂCIU,

STR. BRAZILOR NR. 2A, JUD.
PRAHOVA, VĂLENII DE MUNTE,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

PIZZAMANIA2GO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137 U)

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

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plata per click,
publicitate exterioară, publicitate prin poştă,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicarea
de texte publicitare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii

specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, servicii de
lobby comercial, pregătirea studiilor de
profitabilitate a afacerilor, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, 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 intermediere de
afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de intermediere
comercială, studii de marketing, marketing,
marketing prin influencer, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
prognoze economice, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, compilarea
statisticilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
consiliere în afaceri privind francizarea, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
furnizarea de informații de afaceri în materie
de francize, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, desfășurarea de evenimente
comerciale, organizarea de expoziţii și târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comerț și regruparea în avantajul terților
a produselor cuprinse în clasele 29, 30,
32 și 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, permițând
clienților să le vadă și să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de agenţie de
import-export.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
predare/servicii educaţionale/servicii de
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instruire, transfer de know-how (instruire),
transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training), servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri
de formare și examinare în domeniul
educațional, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli,
instruire practică (demonstraţii), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), organizarea
de concursuri tematice, organizarea şi
susţinerea seminariilor, colocviilor, conferinţelor
și congreselor, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, producere de
podcasturi.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă, servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
cantină, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, decorare de alimente,
închirierea aparatelor de gătit, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de critică
gastronomică (oferirea de informații despre
alimente și băuturi).

───────

(210) M 2022 07096
(151) 07/10/2022
(732) IOANA-RALUCA DUMITRICĂ,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 4,
JUD. DÂMBOVIȚA, MORENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

KOSA Beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice organice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
de masaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uleiuri minerale (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice organice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uleiuri de masaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri minerale (cosmetice).
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41. Cursuri în tehnici de înfrumusețare
(instruire), servicii educative, de divertisment și
sportive.
44. Consultanță în materie de frumusețe,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
servicii oferite de saloane de coafură, aplicarea
produselor cosmetice pe față, aplicare de
produse cosmetice pe corp, consultanță pe
internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în domeniul cosmeticii,
manichiură, saloane de coafură, furnizare de
instalații de solariu, furnizare de informații în
materie de frumusețe, îngrijiri de igienă și
frumusețe, îngrijire cosmetică pentru persoane,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de coafor, servicii de artă corporală,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în materie de îngrijire a
frumuseții, servicii de machiaj, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de manichiură,
servicii de cosmetică, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de îndreptat părul,
servicii de frizerie, servicii de epilare, servicii de
pedichiură, servicii de tatuare a sprâncenelor,
tratament cosmetic.

───────

(210) M 2022 07101
(151) 07/10/2022
(732) WINTER OUTLET SRL, SAT

PURCĂRENI, NR. 449, JUDETUL
BRASOV, COM. TĂRLUNGENI,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

winter outlet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 21.03.09; 26.01.03

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a echipamentelor
sportive și accesorii ale acestora, articole
sportive, schiuri, snowboarduri, patine, bețe
schiuri, clăpari, bootsi, legături schiuri si
snowboard, huse schiuri, huse snowboard, huse
clăpari si bootsi, căști pentru protecția capului,
huse pentru căști, ochelari de soare, ochelari
de schi/ snowboard, patine, îmbrăcăminte,
încălțăminte, acoperăminte pentru cap, lenjerie
intima, îmbrăcăminte și încălțăminte destinate
practicării sporturilor, patine cu role, trotinete,
longboard, skateboard, protecții pentru cap
și corp, echipamente de protecție, cotiere,
genunchiere, parazăpezi, rucsace, portofele,
curele, brichete, căni termice, pixuri, brelocuri,
precum si accesorii pentru toate acestea
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
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de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comert cu amănuntul şi/sau cu ridicata in
magazin fizic sau online a echipamentelor
sportive și accesorii ale acestora, articole
sportive, schiuri, snowboarduri, patine, bețe
schiuri, clăpari, bootsi, legături schiuri si
snowboard, huse schiuri, huse snowboard, huse
clăpari si bootsi, căști pentru protecția capului,
huse pentru căști, ochelari de soare, ochelari
de schi/ snowboard, patine, îmbrăcăminte,
încălțăminte, acoperăminte pentru cap, lenjerie
intima, îmbrăcăminte și încălțăminte destinate
practicării sporturilor, patine cu role, trotinete,
longboard, skateboard, protecții pentru cap
și corp, echipamente de protecție, cotiere,
genunchiere, parazăpezi, rucsace, portofele,
curele, brichete, căni termice, pixuri, brelocuri,
precum si accesorii pentru toate acestea,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
sau cu ridicata, servicii de comerț electronic
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
marketing, publicitate şi promovare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, cordonare,
pregătire și organizare de evenimente, expoziții,
târguri si prezentari în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
montare, reparații, recondiționare și întreținere a
echipamentelor și articolelor sportive, servicii de
montare, reparații, recondiționare și întreținere a
schiurilor, snowboardurilor, patinelor, patine cu
role, longboard, trotinete, skateboard, legaturi
schiuri și snowboard, bețe schiuri, ascuțirea
patinelor și a canturilor de schi/ snowboard,
ceruirea schiurilor și snowboardurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
închiriere de echipament și instalații sportive,
închirierea articolelor sportive, închiriere schiuri,
închiriere snowboarduri, închiriere clăpari,
bootsi, bețe schiuri, legături schiuri și snowboard,
închiriere patine, patine cu role, longboard,
skateboard, trotinete.

───────

(210) M 2022 07102
(151) 07/10/2022
(732) YAYA MUSIC- VIDEO

PRODUCTION, STR. GRIGORE
IONESCU , NR. 63, CAMERA NR 1,
BLOC T73, SCARA 2, ETAJ 4, AP.
42, SECTORUL 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

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

(540)

YAYA TOUR TRANSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.08

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

39. Închiriere de garaje și de locuri de parcare,
închiriere de sisteme mecanice de parcare,
prestare de servicii de parcuri de auto și
parcări, rezervare de locuri de parcare, servicii
de depozitare în garaj, închirieri de spații de
parcare pentru vehicule, servicii de parcare cu
valet, agenți pentru organizarea de călătorii,
agenții de rezervare a călătoriilor, consultanță
pentru planificarea de itinerarii, consultanță
profesională privind transportul, 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, furnizare computerizată
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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
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații despre călătorii,
în rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații despre servicii de șoferi, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații pentru turiști despre excursii și
tururi de oraș, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
referitoare la automobile pentru închiriere prin
intermediul internetului, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, rezervare de călătorii și
tururi de vacanță, rezervare de locuri pentru
călătorii cu autocarul, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, rezervare
de transport cu autocarul, rezervare de
transport prin rețele globale de calculatoare,
rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, rezervări de bilete pentru călătorii,
rezervări de locuri pentru diverse forme de
transport, rezervări prin agenții de tururi
de oraș, 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 de
agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
consiliere privind repartizarea computerizată în
materie de transport, servicii de consultanță în
domeniul transportului, servicii de consultanță și
informații pentru călătorii, servicii de informare
referitoare la orarele de transport, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de informații
turistice, servicii de rezervare de bilete de
călătorie, servicii de rezervare de locuri
pentru călători, servicii de rezervare oferite
de agenții de inchirieri de mașini, 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 turistice, servicii pentru
furnizarea de informații privind itinerariile de
călătorie, 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, închiriere de automobile, închiriere de
autocare, închiriere de automobile-caravană,
închiriere de autoturisme alimentate cu hidrogen,
închiriere de autovehicule, închiriere de
biciclete electrice, închiriere de furgonete pentru
demenajări, închiriere de mașini, închiriere
de mașini electrice, închiriere de mijloace
de transport rutier, închiriere de portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, închiriere de
remorci pentru automobile, închiriere de remorci
rutiere, închiriere de roabe, închiriere de
scutere pentru transport, închiriere de vehicule,
închiriere de vehicule de agrement, închiriere
de vehicule rutiere, închirierea de portbagaje de
capotă pentru vehicule, închirierea mijloacelor
de transport, închirieri (charter) de mijloace
de transport, închirieri (charter) de vehicule,
închirieri (charter) de vehicule pentru călătorii,
închirieri (charter) de autovehicule, închirieri
(charter) de vehicule terestre, închirieri de
vehicule de tracțiune și remorci, închirieri de
vehicule de transport, închirieri de vehicule
motorizate, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, servicii de închirieri de mașini
cu șofer, servicii de localizare a vehiculelor,
servicii de utilizare de biciclete la comun,
servicii de utilizare în comun a autoturismelor,
transport cu automobile închiriate, descărcare
(transport) de deșeuri, localizare și urmărire de
persoane și mărfuri pentru transport, localizarea
vehiculelor de pasageri folosind calculatoare
sau sisteme de poziționare globală (informații
referitoare la transporturi), planificare de itinerarii
(servicii de navigație), servicii de navigare prin
sistem de localizare globală, servicii de navigație
prin sistemul de poziționare globală (gps),
servicii de planificare a itinerarului, stabilire
de rute pentru vehicule prin calculator în
rețele de date, închirieri (charter) de vehicule
pentru transport, servicii de binefacere, respectiv
asigurarea transportului, servicii de conducere
vehicule, servicii de organizare a transportului,
servicii de salvare,recuperare și remorcare,
servicii de transfer in aeroport, servicii de
transport, servicii de transport cu automobile,
servicii de transport de autovehicule, servicii
de șoferi, servicii de transport rutier, servicii
de tranzit, transport cu vehicule acționate de
om, transport și livrare de bunuri, coordonare
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de tururi turistice, coordonarea organizării
de călătorii individuale și de grup, furnizare
de transport de pasageri pe cale terestră,
furnizare de transport rutier pentru vârstnici,
însoțirea de călători, organizare de călătorii cu
autocarul, organizare de călătorii de afaceri,
organizare de călătorii de vacanță, organizare
de călătorii în străinătate, organizare de călătorii
în străinătate în scopuri culturale, organizare de
excursii cu autocarul, organizare de expediții,
organizarede rute turistice, organizare de servicii
de transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, planificarea
călătoriilor, prestare de servicii de transport
pentru persoanele în vârstă sau cu handicap
(servicii caritabile), rezervări pentru călătorii,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de binefacere, și anume
furnizarea de transport pentru persoane în
vârstă și persoanecu handicap, servicii de
check-in pentru pasageri în regim preferențial,
servicii de check-in pentru transport, servicii
de ghizi pentru călătorii, servicii de ghizi
și informații turistice, servicii de pachete de
vacanță pentru organizarea călătoriilor, servicii
de planificare de itinerarii, servicii de rezervare
de bilete pentru călătorii și circuite turistice,
servicii de rezervare pentru călătorii și transport,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
călătorii, furnizare de vehicule pentru tururi
și excursii, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de circuite și vizite turistice,
organizare de excursii incluse în pachetele de
vacanță, organizare de excursii, excursii de o zi
și tururi de oraș, organizare de plimbări turistice
cu ghid, organizare de tururi de oraș și de
excursii, organizare de vizite turistice cu ghid,
servicii de organizare și ghidaj pentru circuite
și vizite turistice, servicii de transport pentru
excursii turistice, vizitarea obiectivelor turistice,
organizarea de călătorii, organizări de circuite
turistice, servicii de transport de pasageri cu
autocarul, servicii de transport pentru persoanele
cu handicap, servicii de transport și excursii
pentru persoanele cu handicap, servicii de
turism, transport de bagaje pentru călători,
transport de bagaje pentru pasageri, transport
de călători, transport de pasageri cu autocarul,
șoferi (servicii de -), transport de pasageri
cu automobilul, transport de pasageri cu
autovehicule, transport de pasageri în vehicule
cu șofer, transport rutier de călători, transport
terestru de persoane.

───────

STR. MAȘINA DE PĂINE NR. 2, BL.
OD32A, SC. A, AP. 2, SECTORUL
2, BUCURESTI , ROMANIA

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

(540)

VEE VO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

34. Brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete cu kerosen pentru
fumători, brichete din metale prețioase, brichete
nu din metal prețios (nu pentru automobile),
brichete pentru trabucuri, brichete pentru
țigarete, brichete pentru țigarete, care nu se
folosesc în vehiculele terestre, brichete, din
metale prețioase, brichete, nu din metale
prețioase, butelii cu gaz lichefiat pentru brichete
pentru țigări, cremene, cremeni pentru brichete,
doze de gaz pentru brichete, fitiluri pentru
brichete, pietre pentru brichete pentru fumători,
tocuri de brichetă, tocuri de brichetă, din
metale prețioase, tocuri de brichetă, nu din
metale prețioase, articole din metale prețioase
pentru fumători, articole pentru fumători, nu
din metale prețioase, butucel de pipe, capete
de țigarete, capete pentru portțigarete, carnete
de hârtie pentru țigarete, cuie / futace de
pipă (articole pentru fumători), curățătoare de
pipă, cutii pentru țigări electronice, cuttere
pentru trabucuri, dispozitive de curățat pipe de
tutun, dispozitive de stins țigarete și trabucuri
încălzite, precum și bețișoare de tutun încălzit,
dispozitive de tăiat țigarete, dispozitive pentru
încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul

(210) M 2022 07104
(151) 07/10/2022
(732) ALEXANDRU-DAMIAN CIOBÂCĂ,
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inhalării, dispozitive pentru încălzirea tutunului
în scopul inhalării, etuiuri pentru trabucuri, filtre
de pipă, filtre de trabuc, filtre de tutun, filtre
pentru țigarete, foarfeci pentru țigări de foi,
foițe absorbante pentru pipe de tutun, foițe
absorbante pentru tutun, foițe pentru țigarete,
huse pentru pipe, huse pentru țigări electronice,
hârtie de filtru pentru țigări, masini manuale
pentru injectarea tutunului in tuburile de hartie,
muștiucuri de pipă, muștiucuri din chihlimbar
pentru trabucuri și suporturi de trabucuri,
muștiucuri pentru țigări, narghilele, narghilele
electronice, pietre de aburi pentru narghilele,
pipe, pipe de tutun, din metale prețioase, pipe
asiatice lungi pentru tutun (kiseru), pipe de tutun,
nu din metale prețioase, pipe electronice, pipe
mentolate, portțigarete din metale prețioase,
portțigarete pentru țigarete, portțigarete pentru
țigări de foi, produse din tutun pentru a fi
încălzite, recipiente și umidificatori pentru tutun,
scrumiere, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, pungi de tutun, punguțe de tutun,
dispozitive de buzunar pentru rularea țigaretelor,
râşniţe pentru tutun, răzători pentru pipe de
tutun, scuipători pentru consumatorii de tutun,
suporturi pentru pipe (articole pentru fumători),
suporturi pentru pipe de tutun, suporturi pentru
țigarete electronice, suporturi pentru ținerea
trabucurilor în timp ce se fumează, din metale
prețioase, săculețe pentru pipe, țevi de pipă,
tuburi de țigarete din foiță, cu filtru, tuburi
de țigară, tuburi lungi de pipă asiatice, urne
pentru fumat, capete de țigarete, filtre pentru
țigarete, portțigarete pentru țigări de foi, cutii
de chibrituri, chibrituri cu fosfor alb, chibrituri
cu fosfor galben, chibrituri cu sulf, chibrituri
de parafină, chibrituri de siguranță, cutii de
chibrituri din metale prețioase, cutii de chibrituri
nu din metale prețioase, suporturi pentru
chibrituri, suporturi pentru chibrituri din metale
prețioase, suporturi pentru chibrituri nu din
metale prețioase, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru înlocuitori de tutun,
aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele, melase
din plante (înlocuitori de tutun), tutun de
mestecat, mușassel (tutun pentru narghilea),
pipe pentru fumat înlocuitori de tutun mentolați,
plante pentru fumat, preparat de prizat fără
tutun, produse din tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz medical),
snus cu tutun, snus fără tutun, substanțe
pentru a fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în
special arome, înlocuitori de tutun, înlocuitori de
tutun nu pentru uz medical, cigarillos (tip de
trabuc de dimensiuni reduse), trabucuri folosite

ca alternativă la țigările tradiționale, țigarete,
țigarete conținând înlocuitori de tutun, țigarete
conținând înlocuitori de tutun, cu excepția celor
pentru uz medical, țigarete cu mentol, țigarete
fără tutun, altele decât cele pentru uz medical,
țigări, țigări cu filtru, țigări de foi, țigări de foi cu
capetele tăiate, tutun, tutun care poate fi rulat de
către fumători, tutun cu arome, tutun de fumat,
tutun de pipă, tutun de pipă cu mentol, tutun de
prizat, tutun de rulat, tutun de rulat manual, tutun
de țigarete, tutun frunze, tutun fără fum, tutun
japonez tăiat (tutun kizami), tutun mentolat, ceai
pentru fumat ca înlocuitor de tutun, kretek, nu
pentru scopuri medicale, tutun prelucrat, tutun
neprelucrat, tutun pentru narghilea, tutun tăiat
fin, tutun și înlocuitori de tutun, vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, arome chimice sub formă
lichidă folosite pentru a reîncărca cartușele
de ăigări electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru utilizare în țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
carcase pentru țigarete electronice, incărcabile,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline
cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, dispozitive electronice de
inhalare de nicotină, dispozitive electronice
pentru inhalarea de aerosoli cu nicotină, gudron
din tutun destinat utilizării în țigări electronice,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, soluții lichide
pentru utilizare în țigări electronice, trabucuri
electronice, vaporizatoare orale pentru fumători,
vaporizatoare pentru țigarete fără fum, țigarete
electronice.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe
un site online, furnizate, de asemenea,
prin intermediul unui site web interactiv, al
unei platforme de servicii online și al unei
aplicații software, administrare în materie de
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activități de marketing, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în planificarea afacerilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de
afaceri, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de lansări
de produse, organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizarea și desfășurarea de prezentări
de produse, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de consiliere privind
francizarea, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
import - export, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web,
al unei aplicații mobile sau al oricărei alte
forme de mijloace de comunicare electronică a
produselor enumerate in clasa 34. regruparea
în beneficiul tertilor a produselor pentru fumat si
accesorii ale acestora (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să le vadă şi să
le achiziţioneze cît mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping. servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tigarete
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu seturi pentru fumători de țigări
si trabucuri electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cartușe cu reîncărcare
pentru țigările electronice, servicii de vânzare
cu amanuntul în legătură cu soluții de nicotina
lichidă pentru utilizare în țigări electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru tigarete electronice, servicii de
vanzare cu ridicata în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tigarete electronice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
seturi pentru fumători de țigări si trabucuri
electronice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cartușe cu reîncărcare pentru țigările electronice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
soluții de nicotina lichidă pentru utilizare în țigări
electronice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu accesorii pentru tigarete electronice.

───────

(210) M 2022 07106
(151) 07/10/2022
(732) MATT DESIGN & PRODUCTION

SRL, INTRAREA SERELOR NR.
2, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

M MATT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.18
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(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

42. Design grafic, concepție grafică de materiale
promoționale, design industrial, design de
mobilier, design de modele, design artistic
comercial, design de produs, servicii de
design mobilier, design de prototipuri, design
arhitectural, design interior pentru magazine,
proiectare de standuri de expoziție, proiectare
piese de mobilier, proiectare de pagini web în
scopuri publicitare, servicii de design comercial,
proiectarea (designul) spațiului interior, design
și dezvoltare de software, consultanță it, servicii
de consiliere și asigurare de informații, servicii it
pentru protecția datelor, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it), design
și dezvoltare de produs, servicii de design de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design grafic de logouri publicitare,
întocmire de rapoarte referitoare la design,
servicii de design interior pentru magazine,
servicii de design privind vitrinele magazinelor,
servicii de design interior și exterior, consultanță

în materie de design web, servicii de design
arhitectural pentru expoziții.

───────

STR. FABRICA CA DE GHEATA,
NR. 17, BL. 97, SC. A, ET. 7, AP.
47, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Soft Team SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

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

clase:
9. Aplicație software pentru servicii de
cloud computing descărcabile, aplicații pentru
recuperarea de informații descărcabile, aplicații
software descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence descărcabile,
aplicații software descărcabile, aplicații software
descărcabile destinate utilizării cu imprimante
tridimensionale, aplicații software pentru web
descărcabile, baze de date interactive,
instrumente pentru dezvoltarea de software de
calculator, întreținere de software, pachete de
software, pachete de software de calculator,

(210) M 2022 07107
(151) 07/10/2022
(732) SOFT TEAM SOLUTIONS S.R.L.,

clase:
20. Unități de prezentare asamblate (mobilier),
rafturi de prezentare mobile (mobilier), mobilier,
mobilier capitonat, mobilier încastrat, kituri
de piese (comercializate în format complet)
pentru a fi asamblate ca mobilier, mobilier
pentru expunerea produselor, tejghele pentru
expunere, panouri de expunere sub formă
de mobilier, elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), standuri de expunere
asamblate, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), unități de expunere folosite
în scopuri promoționale, mobilier de expunere
pentru puncte de vânzare, standuri de expunere
prevăzute cu componente structurale din metal.
35. Distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, promovare vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin distribuirea de materiale
tipărite, producție de materiale publicitare,
pregătire de campanii publicitare, furnizare
de spații publicitare, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de vânzare cu amănuntul de mobilier pentru
expunerea produselor, servicii de vânzare
cu amănuntul de standuri de expunere
asamblate, unități de expunere folosite în scopuri
promoționale, mobilier de expunere pentru
puncte de vânzare.
40. Fabricarea de mobilier pe bază de comandă
și specificații primite de la terți.
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pachete de software integrat, platforme de
editare colaborativă în timp real (rtce)
(software), platforme de software colaborative
(software), platforme de software de calculator,
platforme pentru controlul reviziei (software),
platforme software de management colaborativ,
portaluri inteligente pentru stocare definită prin
software, programe de calculatoare (software
descărcabil), programe de calculator interactive,
programe informatice pentru administrarea
bazelor de date, programe utilitare de
diagnosticare a sistemelor informatice, publicații
electronice în domeniul tehnologiei interactive,
publicații electronice interactive, seturi pentru
dezvoltare de software (sdk), sisteme de
calculator interactive, softuri educative, software,
software adaptabil, software bancar, software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire), software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software care permite recuperarea datelor,
software chatbot de calculator pentru simularea
de conversații, software cms (sistem de
gestionare a conținutului), software colaborativ,
software de administrare de afaceri, software
de afișaj electronic, software de aplicații
de calculator, software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru gestionarea
sistemelor de control al documentelor, software
de aplicații pentru calculatoare personale pentru
sistemele de control al documentelor, software
de asistență, software de autentificare, software
de calculator, software de calculator (programe),
software de calculator care permite căutarea
ți recuperarea de date, software de calculator
care permite schimb de informații, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de calculator descărcabil
pentru gestionarea informațiilor, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanță și analiză, software de calculator folosit
ca interfață de programare a aplicațiilor (api),
software de calculator legat de istoricul financiar,
software de calculator menit sa faciliteze
servicii de teleconferinta, videoconferinta si
videotelefon, software de calculator pentru
administrarea rețelelor, software de calculator
pentru analizarea informațiilor de piață, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, software de calculator pentru
căutarea de date, software de calculator pentru
comunicarea între microcalculatoare, software
de calculator pentru contabilitate inter-rețea
în domeniul telecomunicațiilor, software de
calculator pentru crearea de baze de date
consultabile care cuprind informații și date,

software de calculator pentru crearea de
modele financiare, software de calculator pentru
curățarea și optimizarea sistemelor, software
de calculator pentru detectarea pericolelor
pentru rețelele de calculatoare, software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
de calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date,
software de calculator pentru interpretarea
amprentelor digitale sau palmare, software
de calculator pentru migrarea între distinctele
sisteme de operare folosite de rețeaua
informatică, software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare, software
de calculator pentru publicitate, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software de calculator pentru
sisteme biometrice de identificare și autentificare
a persoanelor, software de comerț electronic
și de plăți electronice, software de comunicare
pentru conectarea utilizatorilor de rețele
informatice, software de comunicații, software de
comunicații unificate, software de contabilitate,
software de control de conținut, software
de decodare, software de dezvoltare a unui
site web, software de diagnoză la distanță,
software de editare, software de gestiune
a datelor, software de gestiune financiară,
software de grafică pe calculator, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de interfață grafică pentru utilizator,
software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software de învățare automată
pentru analize, software de învățare automată
pentru finanțe, software de învățare automată
pentru publicitate, software de management de
conținut, software de marketing pentru motoare
de căutare, software de monitorizare de rețele
tip cloud, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea
fizică, software de operare încorporat, software
de operare pe calculator pentru mainframe-
uri, software de operare usb (magistrală
serială universală), software de optimizare,
software de prelucrare a datelor, software de
protejare a confidențialității, software de realitate
augmentată pentru învățământ, software de
realitate augmentată pentru simulări, software de
realitate virtuală, software de realitate virtuală
pentru învățământ, software de realitate virtuală
pentru simulări, software de referință, software
de reprezentare tabelară, software de rețea,
software de securitate, software de simulare,
software de sincronizare de fișiere, software de
system, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software de suport pentru
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sisteme, software de telecomunicatii, software
educational, software gratuit, software industrial,
software informatic care permite calculatoarelor
să ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software informatic descărcabil pentru
colectarea, analiza și organizarea de date în
domeniul învățării profunde, software informatic
destinat utilizării pentru furnizarea accesului
multiplu la o rețea informatică globală, software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(gps), software informatic utilitar descărcabil,
software interactive, software interactiv pentru
afaceri, software interactiv pentru baze de date,
software multimedia, software pentru acces la
conținut, software pentru accesarea repertoriilor
de informații care pot fi descărcate din
rețeaua globală de calculatoare, software pentru
administrarea conținutului web (wcm), software
pentru administrarea de date și fișiere și pentru
baze de date, software pentru administrarea
prezentării, software pentru analiza datelor
de afaceri, software pentru aplicații web și
servere, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru asistent
virtual, software pentru automatizarea arhivării
de date, software pentru birouri, software
pentru căutarea și recuperarea de informații
printr-o rețea de calculatoare, software pentru
cloud computing, software pentru comprimarea
datelor, software pentru comunicarea de date,
software pentru comunități de utilizatori, software
pentru conferințe, software pentru contracte
inteligente, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
cursuri virtuale, software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
software pentru detectarea de riscuri, software
pentru dezvoltare de aplicații, software pentru
dezvoltare de produse, software pentru diagnoză
și depanare, software pentru editare, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
pentru extragere de date, software pentru
fiabilitatea software-ului, software pentru flux de
lucru, software pentru gestionarea conținutului
la nivel de întreprindere (ecm), software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
gestionarea performanței economice, software
pentru gestionarea proceselor de afaceri (bpm),
software pentru gestionarea riscului operational,
software pentru gestiunea documentelor,
software pentru integrare continuă si livrare
continuă (ci/cd), software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, software
pentru integrarea segmentelor de control,
software pentru inteligență artificială și învățare
automata, software pentru întocmire de declarații
fiscal, software pentru intranet, software

pentru învățare automata, software pentru
inventariere, software pentru logistică, software
pentru managementul relațiilor cu clienții
(crm), software pentru master în educație,
software pentru medii de dezvoltare, software
pentru mesagerie on-line, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
software pentru monitorizarea sistemelor
informatice, software pentru motoare de
căutare, software pentru operare lan (rețea
locală), software pentru planificare, software
pentru plăți, software pentru plăți electronice,
software pentru predare, software pentru
prelucrarea tranzacțiilor comerciale, software
pentru previziuni de piață, software pentru
prezentare, software pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, software
pentru protecția datelor cu caracter personal și a
vieții private, software pentru punerea la comun
de fișiere, software pentru realitate augmentată,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru recunoasterea caracterelor,
software pentru recuperarea creanțelor, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru repararea erorilor informatice, software
pentru reportare, software pentru securitatea
rețelelor și dispozitivelor, software pentru server
web, software pentru servere, software pentru
servere de aplicații, software pentru servere
de baze de date, software pentru servere de
cloud, software pentru servere de comunicații,
software pentru simulare (formare), software
pentru simularea aplicațiilor, software pentru
sincronizare de baze de date, software pentru
sisteme de detectare a accesului neautorizat
(ids), software pentru sisteme informatice de
management (mis), software pentru stocare
digitală distribuită, software pentru tehnologia
afacerilor, software pentru tehnoredactare
computerizată, software pentru testare, software
pentru testarea de software, software pentru upi
(interfață universală periferică), software pentru
verificarea creditelor, software științific, software
utilitar, software video interactive, software-uri
descărcabile pentru cloud computing, terminale
interactive.
35. Audit, audit computerizat, audit contabil,
audit de taxe de utilități pentru terți, audit
financiar, auditare afaceri, consiliere contabilă
în domeniul fiscal, consiliere contabilă privind
întocmirea declarațiilor fiscal, consultanţă cu
privire la contabilitate, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în domeniul auditului,
consultanță în domeniul contabilității fiscal,
consultanță și informații privind contabilitatea,
consultații în legătură cu întocmirea de declarații
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fiscal, contabilitate administrative, contabilitate
analitică, contabilitate computerizată,
contabilitate de gestiune, contabilitate
informatizată, contabilitate managerială,
contabilitate pentru terți, contabilitate și audit,
contabilitate, în special evidență contabilă,
declarații fiscale (întocmire de -), difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printr-
o rețea de comunicații on-line pe internet,
elaborare de declarații fiscale (conturi),
estimări și evaluări de afaceri în materie
de aspecte comerciale, evidență contabilă și
contabilitate, furnizare de informații în materie
de contabilitate, furnizare de informații on-
line, de afaceri și comerciale, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, gestionare de fișiere
informatice, gestionarea de fişiere informatice
cu datele privind impozite şi taxe, intocmirea
de balante, întocmirea de declarații anuale
pentru întreprinderi comerciale, intocmirea de
declaraţii fiscale, intocmirea de declarații pentru
întreprinderi comerciale, întocmirea declarațiilor
fiscale lucrări de birou (verificarea de documente
fiscale şi contabile, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizare și
coordonare de licitații pe internet, organizarea
și coordonarea de licitații, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea
evaluării computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), pregătirea și întocmirea
declarațiilor de impozit pe venit, prelucrarea
de date informatice, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate online,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
radiofonică, publicitate și marketing, publicitate
și reclama, publicitate televizată, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de consiliere referitoare la declarațiile
de venit (contabilitate), servicii de consultanță
fiscală și asistență la întocmirea declarațiilor
fiscale, intocmire de rapoarte economice, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
servicii de consultanță și informare cu
privire la contabilitate, servicii de contabilitate
computerizată, servicii de depunere a
declarațiilor fiscal, servicii de expertiză contabilă,
servicii de expertiză contabilă judiciară, servicii
de expertiză în afaceri, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, servicii de

expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de procesare a datelor on-line, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de relaţii publice,
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
servicii privind administrarea de declaraţii de
impunere pentru impozite şi taxe, verificare
de date computerizate, verificarea prelucrării
datelor.
36. Acordare de consultanță fiscală (nu
contabilitate), administrare financiară de scheme
associative, administrarea asigurărilor, analiză
economică financiară, analiză financiară,
analiză financiară a investițiilor și cercetare
bursieră, analiză financiară computerizată,
analiză și consultanță financiară, asistență
financiară, cercetare financiară, consiliere
(financiară) în materie de impozit pe venit,
consiliere financiară, consiliere financiară
pentru franchising, consiliere financiară privind
impozitarea, consiliere financiară privind
planificarea fiscal, consiliere fiscală (nu
contabilitate), consiliere independentă în materie
de planificare financiară, consultanță financiară
corporatistă, consultanță financiară privind
cumpărarea și vânzarea de afaceri, consultanță
financiară și consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță fiscală (nu contabilitate), consultanță
privind managementul riscului (financiară),
consultanță privind rambursarea impozitelor
(nu contabilitate), consultații în domeniul
estimărilor fiscale, consultații în domeniul
evaluărilor fiscale, coordonarea afacerilor
financiare online, creditare financiară, emisiune
de declarații financiare, estimare financiară a
bonității firmelor, estimări financiare, estimări
fiscale, estimări în scopuri financiare, evaluare
financiară, evaluare financiară și furnizare
de rapoarte de credit, evaluare și analiză
financiară, evaluări și estimări financiare,
expertize fiscale, expertize și evaluări fiscale,
gestiune financiară a programelor de investiții
colective, gestiune financiară prin internet,
gestiunea financiară a acțiunilor, gestiunea
financiară a întreprinderii, investiție financiară,
organizare de studii de fezabilitate financiară,
planificare financiară, planificare financiară
în materie de obligații fiscale, planificare
financiară personală, planificare financiară
și management financiar, planificare fiscală
(nu contabilitate), servicii computerizate de
consultanță financiară, servicii de analiză
financiară, servicii de analiză financiară privind
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investițiile, servicii de analiză și cercetare
financiară, servicii de cercetare economică
și financiară, servicii de cercetare financiară,
servicii de consiliere economică financiară,
servicii de consiliere financiară furnizate pentru
inspectori, servicii de consiliere financiară pentru
companii, servicii de consiliere financiară pentru
persoane fizice, servicii de consiliere financiară
privind impozitele, servicii de consiliere privind
planificarea financiară personală, servicii de
consiliere și consultanță financiară, servicii de
consultanță financiară, servicii de consultanță
fiscală (nu contabilitate), servicii de evaluare
financiară, servicii de garanție financiară, servicii
de gestiune financiară, servicii de gestiune
financiară cu privire la instituții bancare, servicii
de gestiune financiară oferite pe internet, servicii
de informare financiară, servicii de informare
și consultanță financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară, servicii
de informații computerizate privind gestiunea
financiară, servicii de informații despre piața
financiară, servicii de management în domeniul
fiscal, servicii de planificare financiară, servicii
de planificare financiară personală, servicii
de planificare financiară și de consiliere în
investiții, servicii de procesare a plății impozitelor,
servicii de tranzacționare financiară, servicii de
tranzactionare financiara electronica, servicii de
verificare a solvenței întreprinderilor, servicii
fiscale și vamale, servicii în materie fiscală (nu
contabilitate), servicii privind controlul financiar.
38. Administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate
și la internet, asigurarea comunicării între
calculatoare, comunicare de date prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin calculator, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, comunicare
prin rețele private virtuale (vpn), comunicare
prin terminale analog și digitale de calculator,
comunicarea cu terminale de computere și
acces internet, comunicări electronice de date,
comunicații informatice pentru transmiterea
informațiilor, comunicații între calculatoare,
comunicații prin rețele de fibră optică,
comunicații prin rețele electronice, comunicații
prin sisteme de poștă electronica, comunicații
prin terminale de calculator, consultanță în
telecomunicații, difuzare de infomații financiare,
expediere de înștiințări, expediere de mesaje
electronice, furnizare de acces la conținut,
site-uri și portaluri de internet, furnizare de
acces la site-uri pe internet sau orice altă

rețea de comunicații, furnizare de acces la
telecomunicații și de linkuri la baze de date
computerizate și la internet, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
la baze de date electronice online, furnizarea
accesului la date sau documente stocate în
format electronic în fișiere centrale pentru
consultare de la distanță, furnizarea accesului
la forumuri pe internet, furnizarea accesului
la o rețea de calculatoare globală, furnizarea
accesului la site-uri electronice, furnizarea de
forumuri online, servicii de buletine informative
electronice, servicii de colectare și transmitere
de mesaje, servicii de comunicare de date,
servicii de comunicare de date accesibile prin
cod de acces, servicii de comunicare de
date care pot fi accesate cu parole, servicii
de comunicare electronică pentru transmisia
de date, servicii de comunicare electronice
privind transmiterea de comunicaţii (informaţii)
către contribuabili privind impozitele şi taxele,
servicii de comunicare pentru transmisia
de informații, servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
servicii de comunicații de date, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru instituții financiare, servicii
de comunicații electronice pentru pregătirea
informațiilor financiare, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, servicii de
comunicații între băncile de date, servicii de
comunicații pentru accesarea unei baze de date,
servicii de comunicații prin rețele de calculatoare,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
servicii de mesagerie electronica, servicii de
mesagerie on-line, servicii de mesaje multimedia
(mms), servicii de mesaje scurte (sms), servicii
de poștă electronică securizată, servicii de
poștă electronică și mesaje electronice, servicii
de schimb de date electronice, servicii de
telecomunicații bazate pe internet, servicii
de telecomunicații interactive, servicii de
telecomunicații între instituții financiare, servicii
de telecomunicații pentru distribuirea de date,
servicii de telecomunicații pentru obținerea
de informații din bănci de date, servicii de
transmisie, servicii de transmisie a datelor
computerizate, servicii de transmisie de date
între sisteme informatice interconectate, servicii
de transmisie electronică de mesaje, servicii
interactive de comunicații, transmisie asistată
de calculator de informații și imagini, transmisie
computerizată de informații accesate cu ajutorul
unui cod sau al unui terminal, transmisie
de informații digitale, transmisie de informații
online, transmisie de informații prin comunicare
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de date pentru asistența în luarea deciziilor,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de mesaje și imagini codificate, transmisie de
pachete de date și imagini, transmisie on-line
de publicații electronice, transmisie securizată
de date, sunete sau imagini, transmisii de date,
transmitere de informații în scopuri de afaceri,
transmitere digitală de date, transmitere digitală
de date pe internet, videoconferință.
42. Actualizare de software de calculator
cu privire la siguranța calculatorului și
prevenirea riscurilor informatice, actualizare de
software de calculator pentru terți, actualizare
de software pentru dispozitive incorporate,
actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea
bazelor de date, cercetare și dezvoltare de
software informatic, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, concepere și dezvoltare de software
cu autentificare unică, configurare de rețele de
calculatoare folosind software, configurare de
software de calculator, consultanță în domeniul
proiectării de software, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță în materie de testare a sistemelor
de aplicații informatice, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, consultanță
privind întreținerea de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, consultanță profesională privind
programele software de calculator, creare de
platforme informatice pentru terți, creare de
programe informatice, creare de software,
creare, întreținere și adaptare de software,
design și dezvoltare de software, dezvoltare de
programe software pentru operațiuni securizate
în rețea, dezvoltare de rețele informatice,
dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare
de software, dezvoltare de software de
calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare de software de
calculator pentru terți, dezvoltare de software
de realitate virtuală, dezvoltare de software
pentru baze de date informatice, dezvoltare de
software pentru conversia de date și conținut
multimedia între diferite protocoale, dezvoltare
de software pentru detectarea automată
a proceselor economice (abpd), dezvoltare
de software pentru drivere, dezvoltare de

software pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, dezvoltare de software pentru
terți, dezvoltare de software-uri multimedia
interactive, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare și testare de metode de calcul, de
algoritmi și de software, dezvoltare și testare
de software, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare, actualizare și
întreținere de software și sisteme de baze
de date, elaborare de software, elaborare și
actualizare de software informatic, elaborarea
(conceperea) de software de calculator,
eliminarea erorilor de software de calculator
pentru terți, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea 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, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, furnizare de servicii de aplicații
informatice (asp), și anume găzduire de
aplicații software de calculator pentru terți,
furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru gestionarea
bazelor de date, furnizarea accesului temporar
la software cu autentificare unică online,
nedescărcabil, găzduire de aplicații interactive,
identificarea defecțiunilor în software-ul de
calculator, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, închiriere de
software de operare pentru accesarea și
folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software pentru baze de date electronice,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
închiriere de software pentru prelucrarea datelor,
închirierea de programe (software) pentru
computer, închirierea de software, închirierea
de software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computer, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, închirieri de aplicații
informatice, închirieri de calculatoare și de
software, închirieri de hardware și software,
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închirieri de hardware și software pentru
calculatoare, inginerie de software, instalare
de software pentru baze de date, instalare
de software pentru controlul accesului ca
serviciu (acaas), instalare și întreținere de
software pentru baze de date, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
instalare, actualizare și întreținere de software
de calculator, instalare, întreținere și actualizare
de software de calculatoare, instalare, întreținere
și actualizare de software pentru baze de date,
instalare, întreținere, reparare și service de
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, instalarea
de software, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, întreținere de software,
întreținere de software de calculator cu privire la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, întreținere de software pentru
accesul la internet, întreținere de software
pentru sisteme de comunicații, întreținere și
actualizare de software de calculator, întreținere
și modernizare de software de calculator,
întreținere și reparare de software, întreținere,
reparații și actualizare de software, leasing de
software cu autentificare unică pentru aplicații,
modernizare de software de calculatoare,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau încălcării
securității datelor, monitorizare de sisteme
informatice pentru detectarea avariilor, platformă
ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, prestare
de servicii de furnizor de servicii de aplicații
informatice (asp), programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, programare de software educative,
programare de software pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, programare de
software pentru platforme de comerț electronic,
programare de software pentru studii de piață,
programare de software pentru telecomunicații,
proiectare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, proiectare de software
pentru baze de date informatice, proiectare de
software pentru drivere, proiectare la comandă
de pachete de software, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software antivirus, proiectare și
dezvoltare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de calculator

pentru evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
logistică, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, proiectare
și dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, 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 pentru prelucrarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, proiectare și scriere
de software de calculator, proiectare, actualizare
și întreținere de software de calculator,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, proiectare, întreținere și actualizare
de software de calculator, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
recuperare de date informatice, reparare de
software de calculator, scriere de software de
calculator, scriere și actualizare de software
de calculator, servicii consultative și informații
despre software de calculator, servicii de
asistență tehnică în materie de software
de calculator, servicii de consiliere și de
dezvoltare de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de interfețe om-
mașină pentru software de calculator, servicii de
consultanță în materie de utilizare de software
de calculator servicii de consultanță pentru
software, servicii de consultanță profesională
privind software-ul de calculator, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, servicii de implementare şi elaborare a
proiectelor de dezvoltare în domeniul informatic,
crearea şi menţinerea de site-uri web prin
intermediul internetului, servicii de inginerie
software pentru procesare de date, servicii
de instalare și întreținere de software, servicii
de personalizare de software, servicii de
programare de software de calculator, servicii
de proiectare privind software-ul de calculator,
servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice, software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automata, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, testare de
software de calculator.

───────
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(210) M 2022 07112
(151) 08/10/2022
(732) SC SACOMET SRL, STR. NOUĂ

(540)

24ForTeo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 07806
(151) 31/10/2022
(732) ALL PROGUARD SRL, COMUNA

(540)

ALL PROGUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.04; 03.07.01;
24.01.05

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

clase:
39. Transport securizat de valori.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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NR. 19, JUDETUL OLT, CARACAL,
235200, ROMANIA

PODARI, TARLAUA 17, PARCELA
6/2, JUDETUL DOLJ, PODARI, 
ROMANIA
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