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Cereri Mărci publicate în 02/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05670 26/08/2022 ADDOR EVENTS SRL GRILLFEST by CARNEXPO

2 M 2022 05852 26/08/2022 REBELDOT SOLUTIONS S.R.L. Rebels with a Cause

3 M 2022 05853 26/08/2022 GHEORGHE MOISESCU JAZZ

4 M 2022 05854 26/08/2022 DIANA COM SRL DIANA SUPERMARKET
MEREU PROASPĂT ȘI LA
ÎNDEMÂNĂ

5 M 2022 05855 26/08/2022 SC DIANA SRL PESCĂRIA MAGIC BUNĂTĂȚI
DIN PEȘTE

6 M 2022 05856 26/08/2022 PORC A PORTER SRL București

7 M 2022 05857 26/08/2022 PORC A PORTER SRL PORC

8 M 2022 05858 26/08/2022 PORC A PORTER SRL

9 M 2022 05859 26/08/2022 PORC A PORTER SRL

10 M 2022 05860 26/08/2022 PORC A PORTER SRL

11 M 2022 05861 26/08/2022 XU BINWEI BAMBOO TEA

12 M 2022 05862 26/08/2022 XU BINWEI BAMBOO bubble tea

13 M 2022 05863 26/08/2022 EKOLAB GREEN NATURE SRL EKOLAB GREEN NATURE

14 M 2022 05864 26/08/2022 VIOREL ZAHARIA
SAVIN RUSU
VIOREL DIMIERU

MIR

15 M 2022 05865 26/08/2022 ALPHA INTELLECT CENTER
SRL

Nextrip DISCOUNT TRAVEL
AND ENJOY DISCOUNT!

16 M 2022 05866 26/08/2022 GUANG RONG IMPEX SRL

17 M 2022 05867 26/08/2022 E SELECT CONTUR SRL AlexVerity

18 M 2022 05868 26/08/2022 PRISACARU STEFAN

19 M 2022 05869 26/08/2022 FREEZE NOVA S.R.L. FreezeNova

20 M 2022 05870 26/08/2022 ANA MARIA BUȘCU MAGIC BEAUTY CONCEPT BY
ANA-MARIA BUȘCU

21 M 2022 05871 26/08/2022 SC BERE BUCURESTI DE
CARTIER SRL

BERE BUCURESTI de cartier
Pantelimon Bere artizanala
NEPASTEURIZATA

22 M 2022 05872 26/08/2022 SC BERE BUCURESTI DE
CARTIER SRL

BERE BUCURESTI de cartier
DRUMUL TABEREI Bere
artizanala NEPASTEURIZATA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2022 05873 26/08/2022 SC BERE BUCURESTI DE

CARTIER SRL
BERE BUCURESTI de cartier
DRISTOR Bere artizanala
NEPASTEURIZATA

24 M 2022 05874 26/08/2022 ATENEUL NATIONAL DIN IASI Orchestra de Tineret a Iașului

25 M 2022 05876 26/08/2022 ATENEUL NATIONAL DIN IASI Corul de Copii al Municipiului Iași

26 M 2022 05877 26/08/2022 SC BERE BUCURESTI DE
CARTIER SRL

BERE BUCURESTI de cartier
Berceni BIG Bere artizanala
NEPASTEURIZATA

27 M 2022 05878 26/08/2022 RED OWL SRL RedOwlCraft

28 M 2022 05879 26/08/2022 SC DIAPAT CONSULTING SRL Max von Bier

29 M 2022 05880 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Minilibri

30 M 2022 05881 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Un start bun în viață

31 M 2022 05882 26/08/2022 SC A&C PARTY STORE SRL It's Party Time

32 M 2022 05883 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Vacanta de vara pe placul tau

33 M 2022 05884 26/08/2022 SC LONIA GRUP SRL LONIA

34 M 2022 05885 26/08/2022 EXPERT CLEAN COM SRL EXPERT CLEAN DIN 2004
FABRICA DE SPALATORII
AUTO SUSTENABILE

35 M 2022 05886 26/08/2022 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Vacanţă pentru fiecare!

36 M 2022 05888 26/08/2022 MARIAN CRĂCIUN Food Experience

37 M 2022 05889 26/08/2022 RASMIN DENT S.R.L. RASMINDENT

38 M 2022 05890 26/08/2022 EARTHLINK SRL solarlink

39 M 2022 05892 26/08/2022 DAN CIOCEA YORIPLAY

40 M 2022 05893 26/08/2022 DAN CIOCEA TOBIBI

41 M 2022 05898 27/08/2022 TIESSA COLLECTION SRL Shiatsu

42 M 2022 05899 28/08/2022 CLAUDIU NECŞULESCU Grigorescu

43 M 2022 05901 28/08/2022 EDUARD IONITA Folie cu bule
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(210) M 2022 05670
(151) 26/08/2022
(732) ADDOR EVENTS SRL, SOS

BERCENI, NR 96, BL. B, ET 2, AP
7, BUCURESTI, 7000, ROMANIA

(540)
GRILLFEST by CARNEXPO

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

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

───────

(210) M 2022 05852
(151) 26/08/2022
(732) REBELDOT SOLUTIONS S.R.L.,

SAT SĂLICEA NR. 104F, JUD.
CLUJ, COM. CIURILA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
Rebels with a Cause

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

41. Divertisment pe internet, divertisment prin
influenceri, divertisment on-line, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, divertisment muzical, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
instruire practică (demonstrații), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, servicii creative, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea de
informații în domeniul educație, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
servicii de divertisment, evenimente, conferințe,
organizarea de conferințe, divertisment, cursuri
și servicii educative.

───────

(210) M 2022 05853
(151) 26/08/2022
(732) GHEORGHE MOISESCU , STR.

MIHAI EMINESCU, NR. 81, ET. 7,
AP. 22, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
JAZZ

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

33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi
care conțin vin (șprițuri), bitter (lichioruri), cidru
dulce, cidru sec, cocteiluri alcoolice, cocteiluri
preparate pe bază de vin, cocteiluri alcoolice
de fructe, cidru alcoolic, piquette (băutură pe
bază de vin), vin, vin alb, vin de Acanthopanax
(Ogapiju), vin de fructe, vin de mure, vin de
orez galben, vin de prune, vin de struguri, vin
de yangmei, vin de zmeură neagră (Bokbunjaju),
vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu, vin slab
alcoolizat, vin spumant, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, vin traditional coreean
de orez (makgeoli), vinuri albe spumante,
vinuri cu alcool, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri dulci,
vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din struguri
dulci conținând extracte de ginseng și scoarță
de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri roșii
spumante, vinuri rozé, vinuri spumante, vinuri
spumante naturale.

───────
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(210) M 2022 05854
(151) 26/08/2022
(732) DIANA COM SRL, STRADA

GENERAL MAGHERU NR.1, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

DIANA SUPERMARKET
MEREU PROASPĂT

ȘI LA ÎNDEMÂNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.01;
26.04.07

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), alb (Pantone 000C), roșu

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05855
(151) 26/08/2022
(732) SC DIANA SRL, STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 227, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

PESCĂRIA MAGIC
BUNĂTĂȚI DIN PEȘTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 03.09.24

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

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 05856
(151) 26/08/2022
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII, NR. 19, BL. 4B, SC. 1, ET.
3, AP. 11, CAMERA 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

București

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Ochelari de soare, ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru sporturi, ochelari,
tocuri pentru ochelari.
16. Fluturași publicitari, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
dispozitive de etichetare, manuale, etichete din
hârtie sau carton, abțibilduri (papetărie), agende.
18. Rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru
camping, genți pentru sporturi neadaptate
special pentru anumite produse, genți de plajă,
genți de mână, curele din piele / chingi din piele,
portofele, poșete, rucsacuri / genți de spate,
ghiozdane școlare/ genți pentru școală.
24. Prosoape din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Brasarde / banderole de braț (accesorii
de îmbrăcăminte), broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 05857
(151) 26/08/2022
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII, NR. 19, BL. 4B, SC. 1, ET.
3, AP. 11, CAMERA 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PORC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.16; 03.06.01

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

8. Bastoane / bâte, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri) / articole pentru masă (cuțite, furculițe și
linguri).
9. Ochelari de soare, ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru sporturi, ochelari,
tocuri pentru ochelari.
16. Fluturași publicitari, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
dispozitive de etichetare, manuale, etichete din
hârtie sau carton, abțibilduri (papetărie), agende.
18. Rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru
camping, genți pentru sporturi neadaptate
special pentru anumite produse, genți de plajă,
genți de mână, curele din piele / chingi din piele,
portofele, poșete, rucsacuri / genți de spate,
ghiozdane școlare/ genți pentru școală.
21. Farfurii pentru masă.
24. Prosoape din material textil.
26. Brasarde / banderole de braț (accesorii
de îmbrăcăminte), broșe (accesorii de
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îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 05858
(151) 26/08/2022
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII, NR. 19, BL. 4B, SC. 1, ET.
3, AP. 11, CAMERA 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 05.03.13; 03.01.24

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

9. Ochelari de soare, ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru sporturi, ochelari,
tocuri pentru ochelari.
16. Fluturași publicitari, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
dispozitive de etichetare, manuale, etichete din
hârtie sau carton, abțibilduri (papetărie), agende.
18. Rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru
camping, genți pentru sporturi neadaptate
special pentru anumite produse, genți de plajă,
genți de mână, curele din piele / chingi din piele,
portofele, poșete, rucsacuri / genți de spate,
ghiozdane școlare/ genți pentru școală.
24. Prosoape din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Brasarde / banderole de braț (accesorii
de îmbrăcăminte), broșe (accesorii de

îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 05859
(151) 26/08/2022
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII, NR. 19, BL. 4B, SC. 1, ET.
3, AP. 11, CAMERA 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.01

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

9. Ochelari de soare, ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru sporturi, ochelari,
tocuri pentru ochelari.
16. Fluturași publicitari, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
dispozitive de etichetare, manuale, etichete din
hârtie sau carton, abțibilduri (papetărie), agende.
18. Rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru
camping, genți pentru sporturi neadaptate pentru
anumite produse, genți de plajă, genți de mână,
curele din piele / chingi din piele, portofele,
poșete, rucsacuri / genți de spate, ghiozdane
școlare/ genți pentru școală.
24. Prosoape din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
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26. Brasarde / banderole de braț (accesorii
de îmbrăcăminte), broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 05860
(151) 26/08/2022
(732) PORC A PORTER SRL, B-DUL

UNIRII, NR. 19, BL. 4B, SC. 1, ET.
3, AP. 11, CAMERA 3, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.01.24; 03.01.04

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

9. Ochelari de soare, ochelari de protecție,
ochelari de protecție pentru sporturi, ochelari,
tocuri pentru ochelari.
16. Fluturași publicitari, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
dispozitive de etichetare, manuale, etichete din
hârtie sau carton, abțibilduri (papetărie), agende.
18. Rucsacuri pentru alpiniști, genți pentru
camping, genți pentru sporturi neadaptate pentru
anumite produse, genți de plajă, genți de mână,
curele din piele / chingi din piele, portofele,
poșete, rucsacuri / genți de spate, ghiozdane
școlare/ genți pentru școală.
24. Prosoape din material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.

26. Brasarde / banderole de braț (accesorii
de îmbrăcăminte), broșe (accesorii de
îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 05861
(151) 26/08/2022
(732) XU BINWEI, INT. GALATI NR. 3,

BL. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BAMBOO TEA

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
05.11.13

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

30. Tapioca, ceai cu gheață, flori sau frunze
folosite ca substituenți pentru ceai, ceai din alge
kelp, ceai nemedicinal, băuturi pe bază de ceai,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, ceaiuri de plante
nemedicinal, înlocuitori de ceai.
35. Prezentarea produselor in medii de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, publicitate exterioara, marketing.

───────
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(210) M 2022 05862
(151) 26/08/2022
(732) XU BINWEI, INT. GALATI NR. 3,

BL. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BAMBOO bubble tea

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.06;
05.11.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#006837)

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

30. Tapioca, ceai cu gheață, flori sau frunze
folosite ca substituenți pentru ceai, ceai din alge
kelp, ceai nemedicinal, băuturi pe bază de ceai,
băuturi pe bază de ceai cu lapte, ceaiuri de plante
nemedicinal, înlocuitori de ceai.
35. Prezentarea produselor in medii de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, publicitate exterioara, marketing.

───────

(210) M 2022 05863
(151) 26/08/2022
(732) EKOLAB GREEN NATURE SRL,

STRADA ZORILOR, NR. 9, JUDET
ILFOV, DOMNESTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)

EKOLAB GREEN NATURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.01; 05.01.16; 29.01.03; 29.01.04

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
16. Hârtie și carton, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare.
21. Perii (cu excepția pensulelor), articole pentru
curățare.

───────
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(210) M 2022 05864
(151) 26/08/2022
(732) VIOREL ZAHARIA, STR. FERMEI,

NR. 17, JUDET ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
SAVIN RUSU, STR. CRIȘAN, NR.
8, JUDET SUCEAVA, SOLCA,
SUCEAVA, ROMANIA
VIOREL DIMIERU, STR. BOZIENI,
NR. 7, BL. 830, SC. 2, ET. 6, AP.
70, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.13;
03.01.08; 03.01.24; 29.01.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX#3f0056),
violet (HEX#b400b4)

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 05865
(151) 26/08/2022
(732) ALPHA INTELLECT CENTER SRL,

STRADA BARBU ISCOVESCU NR.
15, PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

Nextrip DISCOUNT TRAVEL
AND ENJOY DISCOUNT!

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 26.11.05; 24.15.21; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
galben, alb

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

39. Parcare și depozitare de vehicule, agenți
pentru organizarea de călătorii, agenții de
rezervare a călătoriilor, brokeraj de marfă,
consiliere privind serviciile de expediere a mărfii,
consultanță pentru planificarea de itinerarii,
consultanță profesională privind transportul,
consultanță în domeniul călătoriilor de afaceri,
oferită de call center-uri și de hotline-uri,
consultanță în domeniul călătoriilor, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul transportului aerian, consultanță în
legătură cu călătoriile, curtaj de transport, curtaj
maritim, furnizare computerizată de informații
de călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
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cu privire la călătorii și transport, prin mijloace
electronice, furnizare de informații cu privire la
orarele de zbor, furnizare de informații cu privire
la servicii de închiriere de mașini, furnizare de
informații de călătorie, furnizare de informații de
călătorie pentru turiști, furnizare de informații de
călătorie prin intermediul calculatorului, furnizare
de informații de navigare în domeniul aviatic,
furnizare de informații despre brokeraj de
mărfuri, furnizare de informații despre călătorii,
în rețele globale de calculatoare, furnizare
de informații despre servicii de descărcare
a mărfurilor, furnizare de informații despre
servicii de închiriere de biciclete, furnizare
de informații despre transport cu mașina,
furnizare de informații despre zboruri, furnizare
de informații despre închirierea de spații
de depozitare, furnizare de informații despre
curtaj maritim, furnizare de informații despre
călătorii cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre livrarea de
documente, scrisori și pachete, furnizare de
informații despre planificarea și rezervarea
călătoriilor cu avionul, prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre planificarea și
rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre servicii de mutare, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare de
informații despre servicii de șoferi, furnizare de
informații despre transport și călătorii, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații despre închirierea
de congelatoare, furnizare de informații despre
închirierea de frigidere, furnizare de informații
despre închirierea de scaune cu rotile, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații în legătură cu servicii de închiriere
de aeronave, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pe internet despre rezervări pentru
călătorii de afaceri, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind condițiile
traficului rutier, furnizare de informații privind
itinerariile de călătorie, furnizare de informații
privind itinerariile pentru automobile, furnizare
de informații privind plecările și sosirile de
curse aeriene, furnizare de informații privind
porturile, furnizare de informații privind porturile
de iahturi, furnizare de informații privind
tarifele, furnizare de informații privind tarifele
de transport, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, furnizare de informații
referitoare la condițiile rutiere, furnizare de

informații referitoare la ancorare, furnizare
de informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, furnizare
de informații referitoare la coduri poștale,
furnizare de informații referitoare la decolarea
aeronavelor, furnizare de informații referitoare
la sosirile aeronavelor, furnizare de informații
referitoare la transportul pasagerilor, furnizare
de informații referitoare la transportul rutier,
furnizare de informații rutiere și de trafic,
furnizare de servicii de rezervare de taxiuri
prin aplicații mobile, furnizarea de informații
despre călătorii, furnizarea de informații privind
aspecte legate de călătorii, informații de
călătorie, informații privind călătoriile despre
întârzieri datorate condițiilor meteo, informații
în domeniul traficului, informații în domeniul
transportului, informații privind transportul, navlu
(curtaj de -), organizare de călătorii și servicii de
rezervare, organizare și rezervare de croaziere,
organizare și rezervare de călătorii, organizare
și rezervare de călătorii pentru pachete de
vacanță, organizare și rezervare de excursii,
organizare și rezervare de excursii de o zi,
organizare și rezervare de excursii și de tururi
de oraș, organizare și rezervare de tururi de
oraș, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare computerizată a distribuirii
în materie de transporturi, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, planificare,
organizare și rezervare de călătorii, planificare,
organizare și rezervare de călătorii prin mijloace
electronice, planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
prestare de servicii de informații de aeroport
privind aviația, realizarea formalităților privind
biletele de avion, de croazieră și de tren,
rezervare de bilete de avion, rezervare de
bilete de călătorie, rezervare de bilete de tren,
rezervare de bilete de vapor, rezervare de cușete
pentru călătorii, rezervare de călătorii și tururi
de vacanță, rezervare de locuri (pentru călătorii),
rezervare de locuri de călătorie, rezervare
de locuri pentru transport aerian, rezervare
de locuri pentru transport cu autovehicule,
rezervare de locuri pentru transport feroviar,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de locuri pentru călătorii, rezervare
de locuri pentru călătorii (transporturi), rezervare
de locuri pentru călătorii cu autocarul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu avionul, rezervare
de locuri pentru călătorii cu trenul, rezervare de
transport cu autocarul, rezervare de transport
cu feribotul, rezervare de transport pe calea
ferată, rezervare de transport prin rețele globale
de calculatoare, rezervare și organizare a
accesului în lounge-uri (aeroport), rezervarea
călătoriilor prin intermediul agențiilor de turism,
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rezervări de bilete pentru călătorii, rezervări
de bilete pentru călătorii cu trenul, rezervări
de bilete pentru transport aerian, rezervări
de locuri pentru diverse forme de transport,
rezervări prin agenții de tururi de oraș, servicii
ale agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii consultative privind urmărirea produselor
în tranzit (informații referitoare la transporturi),
servicii de agenție de transport pentru
organizarea transportului de bunuri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție pentru organizarea
transportului bagajelor călătorilor, servicii de
agenție pentru organizarea transportului de
călători, servicii de agentie pentru organizarea
transportului de marfuri, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de consiliere privind
demenajările, servicii de consiliere privind
distribuirea de produse, servicii de consiliere
privind repartizarea computerizată în materie
de transport, servicii de consiliere privind
transportul, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de consiliere
referitoare la transportul rutier, servicii de
consultanță în domeniul navigației, servicii de
consultanță în domeniul transportului, servicii
de consultanță și informații pentru călătorii,
servicii de emitere de bilete pentru călătorii,
servicii de furnizare de informații referitoare
la călătorii, servicii de informare computerizată
privind transporturile, servicii de informare cu
privire la congestionarea traficului, servicii de
informare cu privire la trafic, servicii de informare
referitoare la metode de transport, servicii de
informare referitoare la orarele de transport,
servicii de informare referitoare la transportul de
bunuri, servicii de informare referitoare la viteza
traficului, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu transportul,
servicii de informații privind călătoriile, servicii de
informații privind localizarea mărfurilor, servicii
de informații privind starea drumurilor, servicii
de informații privind traficul, servicii de informații
referitoare la transportul securizat, servicii de
informații turistice, servicii de planificare de

călătorii, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de bilete de călătorie,
servicii de rezervare de croaziere, servicii de
rezervare de locuri pentru călători, servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii, servicii de rezervare oferite de agenții
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru călătorii cu avionul, servicii de rezervare
pentru călătorii pe uscat, servicii de rezervare
pentru transport, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale aeriană, servicii de rezervare
pentru transportul cu autobuzul, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de rezervări de circuite turistice, servicii
de rezervări oferite de agenții pentru tururi
pentru vizitarea obiectivelor turistice, servicii de
rezervări pentru călătorii de vacanță, servicii
de rezervări pentru călătorii maritime, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, servicii
pentru furnizarea de informații privind călătoriile,
servicii pentru furnizarea de informații privind
itinerariile de călătorie, servicii pentru furnizarea
de informații referitoare la autotransport, servicii
pentru furnizarea de informații referitoare la
transportul feroviar, servicii pentru rezervarea de
locuri pentru călătorii, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
serviciile de agenție pentru organizarea de
circuite turistice, rezervări pentru transport,
servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, transport, organizarea
transportului.

───────
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(210) M 2022 05866
(151) 26/08/2022
(732) GUANG RONG IMPEX SRL,

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI,
NR.17, TARLAUA 111, PARCELA
425, LOT 28-H7M28, JUDET
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TURCU SILVIU BOGDAN, SOS
COLENTINA, NR.68, BL.107,
SC.A, ET.6, AP.39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.11;
26.11.12

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

25. Ghete, șorțuri (îmbrăcăminte), cravate
ascot, pantaloni pentru bebeluși (lenjerie de
corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, cămăși, pantofi, cămăși cu
mânecă scurtă, halate de baie căști de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurți de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
cizme, cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri,
șepci (articole pentru acoperirea capului),
feloane, șosete, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, pijamale, papuci, pantofi de
sport, maieuri sport, portjartiere., ciorapi,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte(suspensoare)/

suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
ciorapi care absorb transpirația, lenjerie de
corp care absoarbe transpirația / desuuri care
absorb transpirația, pantaloni pentru bebeluși
(lenjerie de corp), eșarfe, șaluri, ciorapi care
absorb transpirația, flanele / pulovere / hanorace
(pulovere), bocanci de schi, mănuși de schi,
body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, veste de pescuit, pantaloni (am.),
imbracaminte impermeabila, fuste.

35. Publicitate, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale.

───────

(210) M 2022 05867
(151) 26/08/2022
(732) E SELECT CONTUR SRL, STR.

FERMEI NR. 3, CAM. 2, JUDEȚUL
ILFOV, SAFTICA, 077017, ILFOV,
ROMANIA

(540)
AlexVerity

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2022 05868
(151) 26/08/2022
(732) PRISACARU STEFAN,

STR.ALE.FUIORULUI, NR.6,
BL.Y3A, SC.4, ET.7, AP.162,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.12;
24.13.09; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2727C), galben (Pantone 7406C), rosu
(Pantone 2350C)

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

35. Publicitate exterioara(afișa) colectare de
informatii privind publicitatea, completare
adrese scrisori, concepere de fluturași
publicitari(designu), concepere de material
publicitar (designu), difuzare de anunțuri prin
Internet, difuzare de anunțuri, difuzare de
anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare si promotionale, distribuire de foi
volante, publicitare, distribuire de materiale
publicitare, distribuire de reclame si materiale
publicitare [pliante, birouri, foi volante si
mostre), distribuire de materiale publicitare
tipărite, distribuire de materiale publicitare, de
marketing si materiale promotionale, închiriere
de material publicitar, închiriere de spatii
publicitare, inchiriere de panouri de afișare,
închiriere de spațiu publicitar pe Internet,
inchiriere de timp publicitar in mijloacele de
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comunicare, materiale publictare, prelucrare de
date, sistematizare si management, promovare
de concerte muzicale, promovare de competiții
si evenimente sportive, promovare de produse
si servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate televizata, realizarea de
sondaje de opinie politice, servicii de asistenta
si consultanta pentru publicitate, marketing si
promovare, servicii de consultanta in afaceri
privind gestionarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanta in afaceri,
servicii de fidelizare, motivare si recompensare,
servicii de publicitate politica, servicii de reiatii
cu publicul, servicii de reiatii media, studii
economice in scopuri comerciale.
36. colectarea de fonduri si sponsorizare,
servicii de depunere in casete valorice, servicii
de evaluare, servicii financiare, monetare si
bancare, strângere de fonduri si sponsorizare
financiara.
45. Consiliere politica, consultanta politica,
furnizare de informatii cu privire la drepturile
omului, organizarea reuniunilor politice, servicii
de informare politica.

───────

(210) M 2022 05869
(151) 26/08/2022
(732) FREEZE NOVA S.R.L., STR.

BABADAG NR. 2, BL. B2, ET. P,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)
FreezeNova

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

9. Programe de jocuri video, descărcabil/
e, programe pentru jocuri video interactive
descărcabil/e, programe de jocuri video
descărcabile, software pentru jocuri video
pe calculator descărcabil/e, benzi video
preînregistrate care conțin jocuri, software
pentru jocuri video de calculator descărcabil/e,
jocuri video pe discuri (software de calculator),
programe pentru aparate de jocuri video arcade,

programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, programe informatice pentru
jocuri video și de calculator descărcabil/e,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, programe informatice
interactive de divertisment pentru jocuri video,
software descărcabil/e pentru aparate de
jocuri video de tip arcadă, jocuri video
(jocuri de calculator) sub formă de programe
de calculator înregistrate pe suporturi de
date, programe descărcabile pentru jocuri pe
calculator, software descărcabil pentru jocuri,
jocuri de calculator descărcabile, programe
de calculator pentru jocuri preînregistrate,
programe pentru jocuri de calculator (software
de calculator descărcabil/e), software pentru
jocuri pentru telefoane inteligente, descărcabil,
dispozitive periferice de calculator, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator descărcabil/e, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare
și de stocare fără conținut, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, dispozitive
de calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator.
41. Divertisment, servicii de jocuri video,
furnizare de jocuri video online, servicii de
divertisment cu jocuri pe calculator și jocuri
video, furnizare online de informații cu privire
la strategii pentru jocuri pe calculator și jocuri
video, servicii în domeniul jocurilor electronice şi
competiţii organizate prin internet, organizarea
de concursuri de jocuri electronice, servicii
de jocuri electronice furnizate prin intermediul
internetului, servicii de jocuri electronice
furnizate printr-o rețea globală de comunicații,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de jocuri interactive pe calculator cu jucători
multipli, prin internet și rețele de comunicații
electronice, furnizarea de informații despre
divertismentul sub formă de jocuri pe calculator,
furnizate online dintr-o bază de date electronică
sau într-o rețea globală de comunicații, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
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calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare multimedia, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
furnizare de jocuri de calculator on-line, furnizare
de jocuri on-line pe calculator, publicare de
jocuri de calculator, producţie audio, video şi
multimedia şi fotografie, servicii de divertisment,
și anume, furnizare de jocuri video online și
jocuri de realitate virtuală, furnizare de utilizare
temporară a jocurilor electronice nedescărcabile
și a jocurilor de realitate virtuală, furnizare de
un site web cu jocuri și puzzle-uri, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile.

───────

(210) M 2022 05870
(151) 26/08/2022
(732) ANA MARIA BUȘCU, STR.

AJUSTORULUI, NR.8, BL.C2, ET.8,
AP.41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MAGIC BEAUTY CONCEPT

BY ANA-MARIA BUȘCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 05871
(151) 26/08/2022
(732) SC BERE BUCURESTI DE

CARTIER SRL, STR. LEORDENI
NR. 1610, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BERE BUCURESTI de
cartier Pantelimon Bere

artizanala NEPASTEURIZATA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 07.01.06; 20.05.15; 26.01.05;
26.01.16; 27.05.01

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

32. Bere, cocktail-uri pe bază de bere.
───────
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(210) M 2022 05872
(151) 26/08/2022
(732) SC BERE BUCURESTI DE

CARTIER SRL, STR. LEORDENI
NR. 1610, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BERE BUCURESTI de cartier
DRUMUL TABEREI Bere

artizanala NEPASTEURIZATA

(531) Clasificare Viena:
07.11.01; 07.01.18; 06.03.20; 26.01.05;
26.01.16; 27.05.01

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

32. Bere, cocktail-uri pe bază de bere.
───────

(210) M 2022 05873
(151) 26/08/2022
(732) SC BERE BUCURESTI DE

CARTIER SRL, STR. LEORDENI
NR. 1610, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BERE BUCURESTI de
cartier DRISTOR Bere

artizanala NEPASTEURIZATA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.07

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

32. Bere, cocktail-uri pe bază de bere.
───────
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(210) M 2022 05874
(151) 26/08/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGA NR 14, JUD.
IAȘI, IAȘI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)
Orchestra de Tineret a Iașului

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

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

───────

(210) M 2022 05876
(151) 26/08/2022
(732) ATENEUL NATIONAL DIN IASI,

STR. ION CREANGA NR 14, JUD.
IAȘI, IASI, 700320, IAȘI, ROMANIA

(540)
Corul de Copii al
Municipiului Iași

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

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

───────

(210) M 2022 05877
(151) 26/08/2022
(732) SC BERE BUCURESTI DE

CARTIER SRL, STR. LEORDENI
NR. 1610, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BERE BUCURESTI de
cartier Berceni BIG Bere

artizanala NEPASTEURIZATA

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 18.01.05; 07.01.25; 07.11.10;
05.01.09

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

32. Bere, cocktail-uri pe bază de bere.
───────
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(210) M 2022 05878
(151) 26/08/2022
(732) RED OWL SRL, STR.

POLIGONULUI, NR.8, C1,
CAMERA 2, JUD. ILFOV, COMUNA
MOGOSOAIA, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RedOwlCraft

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 26.01.15; 27.05.01

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

14. Bijuterii, amulete (bijuterii), bijuterii fantezie,
cruciulițe (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), brățări (bijuterii), broșe (bijuterii),
bijuterii-pandantive, bijuterii prețioase, bijuterii
de damă, cutii din lemn pentru bijuterii, brățări
cu mărgele din lemn, bijuterii fantezie, imitații,
ace (bijuterii), camee (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), casete de bijuterii, bijuterii de corp,
crucifixe ca bijuterii, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din lemn.
20. Decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, mobilă și mobilier,
mobilă antichizată, mobilă curbată, mobilier
din lemn, ornamente de sărbători din lemn,
nu ornamente pentru brad, sculpturi din
lemn, sculpturi ornamentale realizate din lemn,
sculpturi realizate din lemn, elemente de
mobilier, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie, mobila si
mobilier din lemn decupat.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
reclamă, organizarea de campanii de marketing,
marketing pe internet, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, furnizare de
informații de afaceri în domeniul mediilor sociale,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, realizare
de expoziții în scopuri comerciale, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scop
comercial sau publicitar, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, realizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate.
37. Vopsire de mobilier, vopsire și lăcuire,
servicii de pictură decorativă, lăcuirea
mobilierului, vopsire, pentru suprafețe interioare
și exterioare, servicii de pictura decorativa pentru
mobilier, servicii de pictura decorativa pe lemn
decupat.

───────

(210) M 2022 05879
(151) 26/08/2022
(732) SC DIAPAT CONSULTING SRL,

STR. MUZEUL APEI NR. 11, AP.
10, JUD. CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Max von Bier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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regruparea în avantajul terţilor a unei game
variate de bere (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze cât
mai comod aceste produse, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 05880
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR NR. 70,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Minilibri

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

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

───────

(210) M 2022 05881
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Un start bun în viață

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

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

───────

(210) M 2022 05882
(151) 26/08/2022
(732) SC A&C PARTY STORE SRL,

ALEEA I NUCILOR, NR. 15,
JUDEȚ DOLJ, MALU MARE, DOLJ,
ROMANIA

(540)
It's Party Time

(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.

───────

(210) M 2022 05883
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Vacanta de vara pe placul tau

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

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

───────

(210) M 2022 05884
(151) 26/08/2022
(732) SC LONIA GRUP SRL, STR.

CORNULUI NR. 1, JUDEȚ
SUCEAVA, RADASENI, 727460,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LONIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de comerț cu ridicata și amănuntul.
───────

(210) M 2022 05885
(151) 26/08/2022
(732) EXPERT CLEAN COM SRL,

BARAJUL BISTRITEI, NR. 6, BL.
Z13, SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

EXPERT CLEAN DIN 2004
FABRICA DE SPALATORII

AUTO SUSTENABILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.05

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

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

7. Instalații de spălat pentru vehicule, mașini de
spălat, mașini de spălat acționate cu fise, roboți
industriali, pulverizatoare (piese pentru mașini),
altele decât cele de uz medical, compresoare,
pistoale robotizate pentru mașini de pulverizare
cu lichid comprimat, pistoale electrice cu
pulverizare, pistoale de pulverizare cu lichid
sub presiune, pistoale cu pulverizare pentru
acoperire cu pudră, automate (distribuitoare

automate), mașini de pulverizat, mașini de
distribuire, echipament pentru mișcare și
manevrare, pompe, ventilatoare de compresie,
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
automate, mașini de curățare prin aspirare
(aspiratoare), echipament pentru măturare,
curățare și spălare (mașini).
9. Stații de încărcare pentru mașini electrice,
panouri solare, structuri de panouri solare,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
celule fotovoltaice, module fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice).
11. Dispozitive de pulverizare a apei (automate),
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
supape de reglaj pentru apă, ventilatoare
de aspirație, colectoare de energie solară
pentru încălzire, dispozitive de pulverizare
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă.
37. Construcție de clădiri și de alte structuri,
construcție de conducte, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, instalare de
conducte, instalare de acoperișuri, instalarea
acoperișurilor, instalarea de sisteme de țevi,
instalare și reparare de conducte, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
lichidelor, servicii de construcții, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente de curățat, curățare
și spălare a autovehiculelor, curățare completă
pentru automobile, curățare igienică (vehicule),
întreținere de instalații de spălat vehicule,
reparare de instalații de spălat vehicule,
servicii de curățare pentru autovehicule terestre,
curățarea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
întreținerea conductelor, servicii de instalare a
canalelor de scurgere, servicii de întreținere a
conductelor de canalizare, servicii de instalare
de canale colectoare, servicii de reparare a
canalelor de scurgere, servicii de reparare a
țevilor, servicii de reparare a conductelor, servicii
de consiliere cu privire la repararea de instalații
de apă, construcții și demolări de clădiri, servicii
de curățare a mașinii, furnizarea de informații
în materie de construcții, servicii de curățare,
lustruire și ceruire a vehiculelor.

───────
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(210) M 2022 05886
(151) 26/08/2022
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PLANTELOR, 70, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Vacanţă pentru fiecare!

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

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

───────

(210) M 2022 05888
(151) 26/08/2022
(732) MARIAN CRĂCIUN, CAL.

CRANGASI, NR. 25, BL. 20, SC.
2, ET. 10, AP. 75, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Food Experience

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

35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
restaurante, management de restaurante pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
restaurante, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea restaurantelor şi managementul
restaurantelor, servicii de publicitate, marketing
și promovare, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de
produse alimentare (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu

amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
management de restaurant pentru terți,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, promovarea afacerii (publicitate),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, publicitate online,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, servicii
de educație referitoare la arta culinară,
activitați sportive și culturale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, activitați culturale, servicii culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
activități culturale, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, ateliere organizate
în scopuri culturale, servicii de scriere pentru
bloguri, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în materie de recreere, editare de publicații,
publicare și editare de materiale tipărite, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de publicații,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de publicații on-line, altele decât cele de uz
publicitar, furnizare de publicații electronice,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
de materiale și publicații tipărite, altele decât cele
de uz publicitar, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, altele decât cele de uz
publicitar, furnizarea de publicații electronice,
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care nu pot fi descărcate, altele decât cele de
uz publicitar, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, altele decât cele
de uz publicitar, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, nedescărcabile,
altele decât cele de uz publicitar, publicare
de materiale educative, difuzare de materiale
educative, publicare de materiale didactice
educative, publicarea de materiale multimedia
online, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, elaborare de materiale
educative, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizarea de
tutoriale online nedescărcabile, furnizare de
forumuri online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servire de alimente și băuturi, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii de
preparare a alimentelor, prepararea alimentelor,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2022 05889
(151) 26/08/2022
(732) RASMIN DENT S.R.L., STR.

PETRE ISPIRESCU, NR. 2, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

RASMINDENT

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Stomatologie, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de o clinică dentară,
inclusiv servicii de asistenţă stomatologică,
cu activităţi specifice, respectiv: tehnică
dentară, radiografii, implantologie, tratamente
stomatologice, evaluare medicală şi analize
specifice domeniului, servicii medicale,
consultații stomatologice, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
igienă dentară, servicii de albire a dinților, servicii
de curățare a dinților, servicii de ortodonție,
servicii medicale, servicii de igienă și de îngrijire
a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2022 05890
(151) 26/08/2022
(732) EARTHLINK SRL , STR. SCOLII,

NR.40D, SAT OSTRATU, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

solarlink

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
37. Instalarea sistemelor alimentate cu energie
solară, instalare de sisteme de energie solară,
altele decât pentru construcții de uz locativ,
instalare de sisteme de energie solară pentru
construcții de uz locativ, instalare de sisteme
de încălzire solară, întreținere și reparare
de instalații solare, instalare și întreținere de
instalații termice solare, întreținere și reparare de
instalații de încălzit solare, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, extracție
minieră, foraje pentru extracția de petrol și de
gaze.

───────

(210) M 2022 05892
(151) 26/08/2022
(732) DAN CIOCEA, SOSEAUA PIPERA

NR. 198 J, CASA, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

YORIPLAY

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 26.11.12; 26.03.01;
26.04.05; 24.17.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0066ff, HEX #05b3cc), mov (HEX
#6347c6), verde (HEX #0edbca, HEX
#d9e021)), alb

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

9. Software pentru jocuri pe calculator, stocate,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
26/08/2022-28/08/2022

(210) M 2022 05893
(151) 26/08/2022
(732) DAN CIOCEA, SOSEAUA PIPERA

NR. 198 J, CASA, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TOBIBI

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 24.15.21; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#200078, HEX #0011fa), roz (HEX
#ff009c), alb

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

9. Software descărcabil pentru server web.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor, rezervarea călătoriilor prin
intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de călătorii.
43. Servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, servicii de agenții de turism privind
rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de cazare
temporară.

───────

(210) M 2022 05898
(151) 27/08/2022
(732) TIESSA COLLECTION SRL,

STR. MARGELELOR NR. 27,
CAM. 1, AP. 10, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Shiatsu

(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 05899
(151) 28/08/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

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

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

(540)

Grigorescu

(531) Clasificare Viena:
07.01.01; 07.01.24; 02.03.05; 26.01.01;
26.01.02; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.15

(591) Culori revendicate:violet, verde, auriu,
albastru deschis, maro, crem, negru

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
fortificate, vinuri aromate, vinuri organice,
aperitive pe bază de alcool, cu excepţia berii,
aperitive pe bază de vin, băuturi distilate,
extracte alcoolice, altele decât uleiurile esențiale,
esenţe alcoolice, altele decât uleiurile esențiale.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comerț și regruparea

în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul lor), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 05901
(151) 28/08/2022
(732) EDUARD IONITA, STRADA ION

BAIULESCU 53, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050221, ROMANIA

(540)
Folie cu bule

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

16. Folie din plastic pentru ambalat, folie de
împachetat cadouri, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, folie adezivă din plastic pentru
împachetat, role din folie de plastic pentru
ambalat, folie de plastic pentru împachetat și
ambalat, rolă de folie din plastic pentru ambalat
produse farmaceutice, rulouri de folie de plastic
pentru ambalarea dispozitivelor electronice.
17. Plastic semiprelucrat sub formă de folie,
folie poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare).

───────


