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Cereri Mărci publicate în 02/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05101 26/07/2022 DITA CONSTANTINA ÎMPREUNĂ LA HALF

MARATHON AZI VOM
SCHIMBA LUMEA ÎN BINE

2 M 2022 05102 26/07/2022 S.C. URBAN MOWGLI SRL URBAN MOWGLI

3 M 2022 05103 26/07/2022 VICTORIA SHADES GROUP
SRL

VICTORIA SHADES

4 M 2022 05104 26/07/2022 VICTORIA SHADES GROUP
SRL

Victoria Shades

5 M 2022 05105 26/07/2022 BROMADE PRODUCTS SRL BROMADE

6 M 2022 05106 26/07/2022 SC TRITON SRL ENERGO

7 M 2022 05108 26/07/2022 RUAM BUCOVINA S.R.L. RUAM Coffee House

8 M 2022 05109 26/07/2022 ANTENA TV GROUP SA euforia lifestyle tv

9 M 2022 05110 26/07/2022 SKYTOWER BUILDING S.R.L. SkyHub EVENTS CENTRE

10 M 2022 05111 26/07/2022 DINU RODILA ALFA ICE CREAM

11 M 2022 05112 26/07/2022 DINU RODILA ALFA PRESTIGE ICE CREAM

12 M 2022 05113 26/07/2022 DINU RODILA ALFA ATLANT CUP ICE CREAM

13 M 2022 05114 26/07/2022 DINU RODILA ALFA CAPSUNA FERMECATA
ICE CREAM

14 M 2022 05115 26/07/2022 DINU RODILA ICE CREAM ALFA URSULICA
BEAR

15 M 2022 05116 26/07/2022 DINU RODILA ALFA VAFA COPILARIEI ICE
CREAM

16 M 2022 05117 26/07/2022 DRAGOMIR MARINELA
CLAUDIA DRAGOMIR
MARINELA CLAUDIA

Hanna Lee

17 M 2022 05118 26/07/2022 NEXT MEDIA PRODUCTION
SRL
NEXT MEDIA PRODUCTION
SRL

Young Island Festival

18 M 2022 05120 26/07/2022 ANA-MARIA OLINGHERU K KASAI

19 M 2022 05121 26/07/2022 MIHAELA NICOLETA BAICU KRAUSE&DOGGY

20 M 2022 05122 26/07/2022 SIP GAMING SRL WILD GOOSE

21 M 2022 05123 26/07/2022 MOESTL BERNHARD Vampire Bites

22 M 2022 05124 26/07/2022 BOGDAN ALEXANDRU BARON
MIHAI

PRO RIDER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2022 05125 26/07/2022 SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL
SPRINT OCEAN

24 M 2022 05126 26/07/2022 PASSEPARTOUT CAFE SRL Passepartout

25 M 2022 05128 26/07/2022 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

UnlockWonder

26 M 2022 05130 26/07/2022 NOVARTIS AG ALLERFUZANE

27 M 2022 05132 26/07/2022 DITA CONSTANTINA CONSTANTINA DITA
BUCHAREST INTERNATIONAL
HALF MARATHON & 10K
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(210) M 2022 05101
(151) 26/07/2022
(732) DITA CONSTANTINA, STR.

CERNA, NR. 8, BL.8, ET. 4, AP. 17,
JUD. GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII, NR. 133, BL.16C, AP.
12, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

ÎMPREUNĂ LA HALF
MARATHON AZI VOM

SCHIMBA LUMEA ÎN BINE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.19;
07.05.09; 07.05.10; 09.09.11

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

clase:
41. Activități sportive privind maraton,
pregătire sportivă privind maraton, organizarea
turneelor sportive de maraton, cronometrarea
manifestărilor sportive de maraton, organizare
de activități sportive și competiții de maraton,
organizare și coordonare de competiții
sportive de maraton, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive de maraton,
organizare de evenimente sportive de maraton
în cadrul comunităților, organizare de competitii
maraton în jurul lumii, servicii educaționale și
de instruire referitoare la maraton, pregătirea
jucătorilor sportivi pentru maratnon, organizarea
de competiții sportive de maraton, organizare de
evenimente sportive, competiții și turnee sportive
de maraton, organizare de turnee sportive de

maraton, organizare de antrenamente de sport
pentru maraton.

───────

(210) M 2022 05102
(151) 26/07/2022
(732) S.C. URBAN MOWGLI SRL,

STR. PALISANDRULUI, NR.
12A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

URBAN MOWGLI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.05.02;
26.01.06

(591) Culori revendicate:alb, roz, mov,
turcoaz, negru

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 05103
(151) 26/07/2022
(732) VICTORIA SHADES GROUP SRL,

STR. MARGEANULUI, NR. 42, BL.
M114, SC. 1, ET. 9, AP. 3, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
VICTORIA SHADES

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

6. Rulouri metalice pentru ferestre, rulouri
(exterioare) din metal, rulouri pentru geamuri
glisante din metal, rulouri metalice laminate la
rece, rulouri opace din metal (exterior), cadre
metalice pentru plase de țânțari, uși metalice de
garaj, uși de garaj metalice, role metalice pentru
uși de garaj, pergole din metal, marchize din
metal, marchize metalice (construcții).
19. Rulouri exterioare din plastic, uși de garaj
nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje, uși
de garaj (nemetalice) de uz casnic, pergole
nemetalice, marchize nemetalice (construcții),
cadre (nemetalice) pentru marchize, cadre
nemetalice pentru plase pentru țânțari.
24. Plase contra țânțarilor, plase de țânțari.
35. Promovarea afacerii (publicitate), servicii de
prelucrare de date (lucrări de birou).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────

(210) M 2022 05104
(151) 26/07/2022
(732) VICTORIA SHADES GROUP SRL,

STR. MARGEANULUI, NR. 42, BL.
M114, SC. 1, ET. 9, AP. 3, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Victoria Shades

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.19; 27.05.21; 26.11.07; 26.11.08

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

clase:
6. Rulouri metalice pentru ferestre, rulouri
(exterioare) din metal, rulouri pentru geamuri
glisante din metal, rulouri metalice laminate la
rece, rulouri opace din metal (exterior), cadre
metalice pentru plase de ţânţari, uși metalice de
garaj, uși de garaj metalice, role metalice pentru
uși de garaj, pergole din metal, marchize din
metal, marchize metalice (construcții).
19. Rulouri exterioare din plastic, uși de garaj
nemetalice, uși (nemetalice) pentru garaje, uși
de garaj (nemetalice) de uz casnic, pergole
nemetalice, marchize nemetalice (construcții),
cadre (nemetalice) pentru marchize, cadre
nemetalice pentru plase pentru țânțari.
24. Plase contra țânțarilor, plase de țânțari.
35. Promovarea afacerii (publicitate), servicii de
prelucrare de date (lucrări de birou).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.

───────
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(210) M 2022 05105
(151) 26/07/2022
(732) BROMADE PRODUCTS SRL, STR.

IZVOARELOR, NR. 56, ET. 2, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, SANGEORZ-
BAI, 425300, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII, NR. 25, AP. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)

BROMADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 24.17.02

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare.

───────

(210) M 2022 05106
(151) 26/07/2022
(732) SC TRITON SRL, B-DUL

AUREL VLAICU, NR. 217, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI, NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ENERGO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.11.02

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință, substanțe aderente
pentru benzi adezive, benzi adezive sensibile la
presiune (sensibilizate).
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
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compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri, racorduri pentru lanțuri,
racorduri metalice de expansiune, suruburi
metalice.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare, benzi
abrazive pentru mașini de șlefuit electrice, mașini
semi-automate pentru înfășurarea cu benzi
adezive a cutiilor, separatoare (mașini),mașini
tocătoare,polizoare (mașini),amestecătoare
(mașini),mașini suflante, întinzătoare (mașini).
8. Scule acţionate manual., scule și instrumente
de mână acționate manual, cuțite, furculițe și
linguri, arme albe, cu excepția armelor de foc,
aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat
sub apă pentru înot subacvatic, extinctoare,
racorduri electrice, benzi adezive de securitate
(codificate), imbracaminte, incaltaminte si
produse de acoperire a capului pentru protecţie
în muncă.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj.
11. Hidrofoare, aparate și instalații de iluminat,
de incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de

coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar.
12. Roabe, vehicule, aparate de locomoție
terestră, aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, pensule, materiale
didactice și de instruire, foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice, benzi adezive,
suporturi pentru benzi adezive, benzi adezive
securizate din plastic, benzi dublu-adezive
pentru uz casnic.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
racorduri, racorduri de țevi nemetalice, racorduri
nemetalice pentru furtun, racorduri de dilatare
flexibile, benzi adezive izolatoare, benzi adezive
pentru uz tehnic.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, spumă de mare, chihlimbar galben,
șuruburi nemetalice autoperforante.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea, sfori din materiale nemetalice folosite la
manevrarea încărcăturilor.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou, afaceri
comerciale ale magazinelor de vânzare cu
amănuntul, servicii de comerţ engross, prin
reviste şi cataloage specializate, servicii de
comerţ on-line, servicii de import- export ale
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produselor: feronerie pentru pvc, pentru ferestre,
pentru dulapuri, pentru construcţii, unelte
electrice, hidraulice, mecanice, unelte utilizate
cu maşini, chei tubulare (unelte), freze (maşini-
unelte), maşini-unelte pentru polizat, unelte
pentru faianţări (maşini), unelte pentru tăiat
metale (aparate), aspiratoare, scule electrice,
scule manuale şi instrumente pentru tratarea
materialelor şi pentru construcţie, reparaţie şi
întreţinere, aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar, pietre de şlefuit, pietre de
ascuţit, pietre pentru ascuţire manuală, pietre de
ascuţit abrazive, pietre abrazive, îmbrăcăminte
de protecţie folosite pentru protecţia corpului
în muncă, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, echipamente de protecţie în
muncă: căşti, măşti, şepci, ochelari, încălţăminte
industrială de protecţie, lanterne de semnalizare,
încălzitoare industriale,
dezumidificatoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, închiriere de vehicule echipate cu
nacele.

───────

(210) M 2022 05108
(151) 26/07/2022
(732) RUAM BUCOVINA S.R.L., STR.

PARAUL CRUCII, NR. 23, JUDET
SUCEAVA, CRUCEA, 727150,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

RUAM Coffee House

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.07.01

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

43. Servicii oferite de baruri, ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
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servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
cluburi de băut private, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurant și bar, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de terasă berărie,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
în domeniul gustărilor, servii de barmani, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în gogoșării, servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în berării, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii oferite de snack-baruri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații din domeniul
culinar printr-un site web, furnizare de informații
referitoare la baruri, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, servicii de consultanță cu privire la
alimente, servicii de consultanță cu privire la
prepararea mâncării, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de o
agenție pentru rezervări de restaurante.

───────

(210) M 2022 05109
(151) 26/07/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

euforia lifestyle tv

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

(591) Culori revendicate:roz (HEX#ff7aab,
HEX#ff4080, HEX#ff0095, HEX#ff98de)

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
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de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru

radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, producție de reclame radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizarea de
informații de marketing, marketing pe internet,
studii de marketing, campanii de marketing,
servicii de marketing, marketing de produse,
marketing direct, marketing digital, consultanță
în marketing comercial, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de relaţii media,
abonament la un pachet media de informații,
sondaje de opinie, servicii de telemarketing,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de programe de teleshopping, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
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pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
(altele decat cele publicitare), publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe

televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 05110
(151) 26/07/2022
(732) SKYTOWER BUILDING S.R.L.,

CALEA FLOREASCA, NR. 246C,
CAM. P1, PARTER, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA
TATU, NR. 49, SECTORUL 1,
BUCURESTI, 010803, ROMANIA

(540)

SkyHub EVENTS CENTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.03; 26.11.12; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#2a328b, HEX#ccc8e3,
HEX#6c65a7HEX#afacd4)

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

35. Închiriere de timp publicitar în mijloacele
de comunicare, închiriere de panouri de
afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
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scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar.
36. Afaceri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți.
41. Organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizarea și conducerea de
colocvii.
43. Închiriere de săli pentru expoziții, închiriere
de săli de conferințe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
închiriere de mobilier pentru expoziții, închiriere
mobilier de interior, închiriere de mobilier pentru
conferințe.

───────

(210) M 2022 05111
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, SAT RECEA, JUDET
MARAMURES, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ALFA ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
Bleumarin

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
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cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05112
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, SAT RECEA, JUDET ILFOV,
COM. RECEA, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ALFA PRESTIGE ICE CREAM
(591) Culori revendicate:albastru, rosu, alb,

crem, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru

înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05113
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, SAT. RECEA, JUDET
MARAMURES, COMUNA RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ALFA ATLANT
CUP ICE CREAM
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 26.01.04; 29.01.01; 29.01.04

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

clase:
30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05114
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, JUDETUL MARAMURES,
SAT RECEA, COM. RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ALFA CAPSUNA
FERMECATA ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.07.08

(591) Culori revendicate:verde, roz, rosu,
albastru

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
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înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────

(210) M 2022 05115
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR. 8, JUDETUL MARAMURES,
SAT RECEA, COM. RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ICE CREAM ALFA
URSULICA BEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

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

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

30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), înghețată pe băț, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, sosuri pentru
înghețată, înghețată din lapte, amestecuri de
înghețată, lapte congelat (înghețată), deserturi
cu înghețată, batoane de înghețată, torturi
de înghețată, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată infuzată cu
alcool, înghețată de iaurt (înghețate), produse de
înghețată pe bază de soia, batoane de înghețată
cu fructe, prăjituri pe bază de înghețată,
produse de cofetărie cu înghețată, batoane
de înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, înghețată cu aromă de fructe
sub formă de acadele, amestecuri pentru cornete
de înghețată.

───────
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(210) M 2022 05116
(151) 26/07/2022
(732) DINU RODILA, STR. PRIMARIEI,

NR.8, JUDETUL MARAMURES,
SAT RECEA, COM. RECEA,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ALFA VAFA COPILARIEI
ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

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

clase:
30. Înghețată, înghețată vegană, șerbeturi
(înghețată), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, înghețată din lapte, lapte congelat
(înghețată), deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), produse de înghețată pe
bază de soia, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, cornete cu înghețată., vafe
cu inghetata

───────

(210) M 2022 05117
(151) 26/07/2022
(732) DRAGOMIR MARINELA

CLAUDIA DRAGOMIR MARINELA
CLAUDIA, STR. ZARII, SECTOR 5,
BUCURESTI , 050461, ROMANIA

(540)
Hanna Lee

(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.

───────

(210) M 2022 05118
(151) 26/07/2022
(732) NEXT MEDIA PRODUCTION

SRL, STR. DUMBRAVA NR. 77,
JUDETUL BACAU, DUMBRAVA,
607044, BACĂU, ROMANIA
NEXT MEDIA PRODUCTION SRL,
STR. RAZBOIENI NR. 32, SC. A,
AP. 10, JUDETUL BACAU, BACAU,
600070, BACĂU, ROMANIA

(540)

Young Island Festival
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2022 05120
(151) 26/07/2022
(732) ANA-MARIA OLINGHERU,

STRADA LĂPTARI TEI NR.2,
BL.6, SC.1, AP.3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

K KASAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a urmatoarelor produse: metale preţioase şi
aliaje ale acestora, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase, ceasornice şi instrumente pentru
măsurarea timpului, articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, sau prin intermediul site-
urilor web, promovarea comerciala, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor.

───────

(210) M 2022 05121
(151) 26/07/2022
(732) MIHAELA NICOLETA BAICU, STR

STRAJA NR 12, BL 52, SC 2, ET 7,
AP 110, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KRAUSE&DOGGY

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.06; 27.05.01; 09.07.09;
09.03.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, crem,
maro, mov, verde

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de agenții de import export, serviciii
de comerț cu hrană pentru animale de companie,
hrană uscată, castroane,haine și accesorii,
cutii de colet, scoici, lesă pentru animale de
companie, pixuri, agende, panouri publicitare.

───────

(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 05123
(151) 26/07/2022
(732) MOESTL BERNHARD,

TUCHLAUBEN 18/15 A-1010,
VIENA, AUSTRIA

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

(540)

Vampire Bites

(531) Clasificare Viena:
02.05.03; 02.05.18; 08.01.22; 02.09.10;
07.01.01; 05.01.01; 25.01.10; 29.01.15

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

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

28. Pocnitori cu surprize specifice Crăciunului,
noutăți pentru petreceri (bomboane explozive).
30. Bomboane, bomboane umplute, bomboane
moi, caramele (bomboane), bomboane
(dropsuri), bomboane (dulciuri), dulciuri
(bomboane), bomboane (nemedicinale),
bomboane de mestecat, caramele tari
(bomboane), bomboane cu cacao, bomboane
cu ciocolată, bomboane de ciocolată, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, snacks-uri crocante, snacksuri din
grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, produse snacks preparate pe bază de
porumb
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35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri

───────

(210) M 2022 05124
(151) 26/07/2022
(732) BOGDAN ALEXANDRU BARON

MIHAI, STR. LUICA NR. 17A,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041303,
ROMANIA

(540)

PRO RIDER

(531) Clasificare Viena:
21.03.09; 02.01.08; 27.05.01

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

25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte).
41. Antrenamente sportive (instruire).

───────

(210) M 2022 05125
(151) 26/07/2022
(732) SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL, STR. HORTENSIEI NR. 49 C,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023012,
ROMANIA

(540)

SPRINT OCEAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
bleumarin

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiță
și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.

───────
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(210) M 2022 05126
(151) 26/07/2022
(732) PASSEPARTOUT CAFE SRL,

STRADA MONUMENTUL
EROILOR NR. 12, JUD. ILFOV,
MOGOSOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Passepartout

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă

───────

(210) M 2022 05128
(151) 26/07/2022
(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, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UnlockWonder

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 05130
(151) 26/07/2022
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.

I. CUZA NR.52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
ALLERFUZANE

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2022 05132
(151) 26/07/2022
(732) DITA CONSTANTINA, STR.

CERNA NR.8, BL.8, ET.4, AP.17,
JUDETUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII 133, BL.16C, AP.12,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

CONSTANTINA
DITA BUCHAREST

INTERNATIONAL HALF
MARATHON & 10K

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 09.09.11;
07.05.09; 27.07.01

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

clase:
41. Activități sportive privind marathon,
pregătire sportivă privind marathon, organizarea
turneelor sportive de marathon, cronometrarea
manifestărilor sportive de marathon, organizare
de activități sportive și competiții de marathon,
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organizare și coordonare de competiții sportive
de marathon, organizare de evenimente sportive
de marathon în cadrul comunităților, organizare
de competitii marathon în jurul lumii, servicii
educaționale și de instruire referitoare la
marathon, pregătirea jucătorilor sportivi pentru
marathnon, organizarea de competiții sportive de
marathon, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive de marathon,
organizare de turnee sportive de marathon,
organizare de antrenamente de sport pentru
marathon.

───────


