
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
26/04/2022

PUBLICATE ÎN DATA DE 03/05/2022



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/04/2022

2

Cereri Mărci publicate în 03/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 02902 26/04/2022 MINIPROD S.R.L. Maestro

2 M 2022 02903 26/04/2022 ANTONIO MIHOC ANTO

3 M 2022 02904 26/04/2022 KIVI RETAIL S.R.L. KIVI mobilier accesorii gradina
balcon

4 M 2022 02905 26/04/2022 ASOCIAȚIA ȘIEU ÎN
MARAMUREȘ

Asociația Șieu în Maramureș
sieuinmaramures.ro

5 M 2022 02906 26/04/2022 IMPORTATORLAMA S.R.L. LEXI.RO

6 M 2022 02908 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE BERRY WATERMELON

7 M 2022 02909 26/04/2022 COMPLEX EDEN SRL HOTEL PANORAMIC MAMAIA

8 M 2022 02910 26/04/2022 GHEȚU WORK SRL MT Master Training

9 M 2022 02912 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE CREAMY TOBACCO

10 M 2022 02914 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE BERRY BLEND

11 M 2022 02915 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE BLUEBERRY ICE

12 M 2022 02916 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE PEPPERMINT ICE

13 M 2022 02917 26/04/2022 MUSTAFA OZGE CF CASA FUN

14 M 2022 02918 26/04/2022 MUSTAFA OZGE www.casafun.ro

15 M 2022 02919 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE MANGO ICE

16 M 2022 02921 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE STRAWBERRY ICE

17 M 2022 02922 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE GRAPE ICE

18 M 2022 02923 26/04/2022 NICOVENTURES HOLDINGS
LIMITED

VUSE WATERMELON ICE

19 M 2022 02924 26/04/2022 BPI MANAGEMENT
CONSULTING ROMANIA SRL

BPI Romania

20 M 2022 02925 26/04/2022 RELU PRODCOM SRL RELU PRODCOM AMBALAJE
DIN CARTON ONDULAT

21 M 2022 02926 26/04/2022 EURO MOPAN SRL DESERT ROZ by Panvie GUSTĂ
FERICIREA!
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2022 02927 26/04/2022 NELU VASILICA GAVRILA herrmesser

23 M 2022 02928 26/04/2022 Nelu Vasilica Gavrila MEN10

24 M 2022 02929 26/04/2022 VIRGIL MUNTEANU infofinanciar.ro

25 M 2022 02930 26/04/2022 VIRGIL IULIAN MUNTEANU infoactual.ro

26 M 2022 02931 26/04/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

PAPER LOC

27 M 2022 02932 26/04/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

PAPER LOC

28 M 2022 02933 26/04/2022 ANDREEA-ROXANA UNGUR GODEEA
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(210) M 2022 02902
(151) 26/04/2022
(732) MINIPROD S.R.L., STR. VIDIN

NR. 64, SC. B, AP. 18, JUD.
VASLUI, VASLUI, 730133, VASLUI,
ROMANIA

(540)
Maestro

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2022 02903
(151) 26/04/2022
(732) ANTONIO MIHOC, ALEEA VALEA

BOTENI NR. 4, BL. M51, SCARA A,
AP. 31, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ANTO

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

41. Divertisment, activități sportive și culturale.
───────

(210) M 2022 02904
(151) 26/04/2022
(732) KIVI RETAIL S.R.L., ALEEA

VARFU CU DOR NR. 27, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

KIVI mobilier accesorii
gradina balcon

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, verde

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese de
mobilier, decoratiuni interioare si de exterior,
decoratiuni si covoare de gradina, ornamente
de gradiona, perne si cuverturi, ghivece si
jardiniere, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier,
corturi, copertine, pergole, pavilioane, marchize,
umbrele, scaune, banci, canapele de interior
si exterior, seturi de mobilier de gradina,
a produselor de organizare si depozitare,
mese, piese de mobilier destinate relaxarii,
balansoare, hamace, leagane, piscine si
accesorii, sezlonguri, utilaje agricole, a uneltelor
si sculelor utilizate in domeniul constructiilor,
a furtunurilor cu picurare, caminelor de
vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
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fitingurilor de compresiune, accesorii pentru
gradina, decoratiunilor luminoase de craciun,
sistemelor de filtrare, contoarelor de apa,
kiturilor de irigatii rezidentiale, semintelor si
ingrasaminte gazon, accesorii si spatii de joaca,
tobogane, trambuline, casute copii, dale si
pavele de cauciuc, jocuri si jucarii, echipamente
de sport (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații

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

spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme sociale, managementul proiectelor
de afaceri, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, furnizarea de spațiu pe
pagini web pentru promovare de produse și
servicii, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse, furnizare de informații
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comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, furnizarea de informații
despre vânzarea de produse, administrare în
materie de metode de vânzare, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, furnizare de consiliere
cu privire la metode și tehnici de vânzare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, difuzare de informații
comerciale, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comercial, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare și coordonare de demonstrații în
scopuri publicitare, consultanță în materie de
management al afacerilor în sectorul de transport
și livrări.
39. Mutarea mobilierului (transport), transport
de mobilă, mutări de mobilier (transport),
depozitare de mobilier, mutarea mobilierului
comercial (transport), transportarea mobilierului
terților cu camioanele, servicii de transport,
transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, închiriere de spații, structuri, unități
și containere pentru depozitare și transport,
servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, închiriere de paleți
pentru transport sau depozitare de produse,
furnizarea de date cu privire la metodele de

transport, servicii de informare referitoare la
transportul de bunuri, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul, servicii
de transport de mărfuri pe distanțe scurte,
servicii de informare referitoare la metode de
transport, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri.
42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind
alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, consultanţă în materie de design,
servicii de analiză a designului de produs,
servicii de evaluare a designului de produs,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
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pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online.

───────

(210) M 2022 02905
(151) 26/04/2022
(732) ASOCIAȚIA ȘIEU ÎN

MARAMUREȘ, ȘIEU NR. 174,
JUD. MARAMUREȘ, ȘIEU,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL.
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Asociația Șieu în Maramureș
sieuinmaramures.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.09; 03.06.01; 03.01.08;
03.01.16; 03.01.24

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

clase:
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii(papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din

hârtie sau carton, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, carduri/
cartele, cataloage, clipsuri de birou/capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane(rechizite de birou), ziare,
agende, aparate de numerotare, rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, carnete de
notiţe(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare/cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, postere, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, tipărituri
(gravuri), articole pentru şcoală(papetărie),
răzuitori(radiere) pentru birou, plăci cu denumiri
de firme din hârtie sau carton, suporturi
pentru stilouri şi creioane, papetărie, plăci de
matriţe, şabloane(papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), hârtie de calc, cartonaşe, altele
decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de
colorat, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris(papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, buletine informative.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
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de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri

de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări. publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. servicii oferite de academii (educaţie),
servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de antrenare (instruire),
organizarea şisusţinerea colocviilor, organizarea
şisusţinerea de concerte organizarea
şi susţinereaconferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilorşi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
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electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şisusţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
servicii de tabere sportive, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şisusţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale, tabere de vară (divertisment și
educație).

───────

(210) M 2022 02906
(151) 26/04/2022
(732) IMPORTATORLAMA S.R.L.,

CALEA FĂLTICENI NR. 33, JUD.
SUCEAVA, SAT RĂDĂȘENI,
727460, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

LEXI.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.08;
26.05.18

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

4. Brichete de lemn, parafină, ceară industrială.
6. Cuiere pentru genţi din metal, balustrade
din metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, rotile metalice pentru pat, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, casete pentru
bani (metalice sau nemetalice), lăzi metalice/
containere metalice, cuşti metalice pentru găini,
coşuri de fum metalice, agăţători metalice
pentru îmbrăcăminte, trambuline metalice
pentru sărituri, opritoare metalice pentru uşi,
curăţătoare de încălţăminte, mânere metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi, neelectrice,
încuietori metalice pentru uşi, grătare metalice,
grătare metalice/grilaje metalice, cadre metalice
pentru sere, sere metalice, transportabile, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, scări metalice, zăvoare
metalice, jaluzele exterioare din metal, paravane
metalice, seifuri (metalice sau nemetalice)/case
de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
electronice, scaune cu trepte din metal, grilaje
de metal pentru şemineu, opritoare metalice,
piscine (structuri) metalice, dulapuri pentru scule
din metal, goale.
7. Aparate pentru aerarea apei, agitatoare,
pompe de aer (instalaţii de garaj), mixere,
electrice, pentru uz casnic, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), bormaşini, maşini de vopsit,
aparate de ridicare, prese de fructe, electrice,
pentru uz casnic, generatoare de energie
electrică, răzătoare pentru legume, maşini de
găurit electrice, maşini de recoltat/maşini de
cosit şi secerat, aparate de spălat cu înaltă
presiune, incubatoare pentru ouă, maşini de
călcat, extractoare de suc, electrice, aparate
pentru bucătărie, electrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, electrice, maşini de tuns
iarba, sisteme mecanizate de alimentare a
animalelor, maşini de tocat carne, maşini
de împachetare, pompe (maşini), maşini de
greblat, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, foarfeci, electrice,
pluguri de zăpadă, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
aspiratoare, mopuri cu aburi, aparate de spălat.
8. Maşini de tuns barba, maşini de găurit,
cuţite ceramice, pensete pentru cuticule/cleşti
pentru cuticule, aparate de epilat, electrice
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şi neelectrice, săpătoare (unelte de mână),
pile abrasive, pile (tools), ondulatoare pentru
gene, aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, vătraie, plăci de păr,
unelte pentru altoire (unelte de mână), maşini
de tuns părul de uz personal, electrice sau
neelectrice, maşini de tuns părul pentru animale
(ustensile de mână), maşini de împletit părul,
electrice, pensete pentru îndepărtarea părului,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână)/
atomizoare insecticid (unelte de mână)/spray-
uri insecticid (unelte de mână), aparate cu laser
pentru îndepărtarea părului, altele decât cele
pentru scopuri medicale, seturi de manichiură,
freze (unelte de mână), cuţite de mărunţit
(unelte de mână)/cuţite de descărnat (unelte
de mână)/satâre (unelte de mână), pile de
unghii, pile de unghii, electrice, seturi de
pedichiură, foarfeci pentru curăţare de crengi/
foarfeci de grădină, foarfeci pentru pomi, aparate
de ras, electrice sau neelectrice, foarfeci, truse
de bărbierit, foarfeci de tuns, desfăcătoare
de conserve, neelectrice/deschizătoare de
conserve, neelectrice, bastoane/bâte/bastoane
pentru poliţişti, feliatoare de legume/cuţite de
legume/mărunţitoare de legume, tocătoare de
legume.
9. Acumulatori, electrici, adaptoare electrice,
antene, amplificatoare, corpuri de iluminat
(electricitate), receptoare audio şi video, aparate
şi instrumente pentru astronomie, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi,
cititoare de coduri de bare, cântare de
baie, baterii, electrice, încărcătoare de baterii,
sonerii (dispozitive de avertizare), binocluri,
aparate pentru respiraţie subacvatică, camere
video, casetofoane, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
telefoane fără fir, staţii meteorologice digitale,
busole, aparate pentru măsurarea distanţei,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
zgărzi electronice pentru dresarea animalelor,
ochelari de protecţie, alarme de incendiu,
mobilier special conceput pentru laboratoare,
siguranţe, aparate de măsurare, căşti de radio,
hidrometre, higrometre, invertoare (electricitate),
lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
regulatoare de lumină, electrice, încuietori,
electrice, aparate de măsurat, oglinzi (optică),
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, prize electrice, manometre,
aparate de proiecţie, radiouri, dispozitive pentru
control de la distanţă, cap de manechin pentru
cursuri de coafor (material didactic), prize
electrice, suporturi adaptate pentru laptopuri,
cântare, bastoane selfie (monopode), telefoane

inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, baterii solare, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
ochelari, casetofoane portabile, subwoofere,
întrerupătoare, electrice, telescoape, indicatoare
de temperatură, termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), trepiede pentru
aparatele de fotografiat, radiouri pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului,
aparate de înregistrare video, staţii radio
portabile (walkie-talkie), dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, cântare, greutăţi.
10. Centuri abdominale, centuri abdominale,
perne de aer pentru scopuri medicale, dozatoare
de aerosoli pentru scopuri medicale, saltele
cu aer pentru scopuri medicale, fotolii de
uz medical sau stomatologic, bandaje pentru
articulaţii, anatomice/bandaje de susţinere,
bandaje, elastic, paturi cu vibraţii, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, centuri
pentru scopuri medicale, centuri, electrice,
pentru scopuri medicale, pături, electrice,
pentru scopuri medicale, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, pompe de
sân, scaune toaletă, corsete pentru scopuri
medicale, perne pentru scopuri medicale,
aparate pentru masajul estetic, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, saltele cu
apă pentru scopuri medicale, aparate de masă,
centuri pentru gravide, aspiratoare nazale,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică,
aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, aparate de
fizioterapie, stetoscoape, termometre pentru
scopuri medicale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, glucometre/dispozitive
pentru măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
cadre de mers cu roţi pentru facilitarea mobilităţi.
11. Aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, grătare, lumini pentru
biciclete, bideuri, lampioane chinezeşti, lămpi
cu lumină rece, lămpi standard/lămpi de podea,
aparate de dezinfectare, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festive/ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, ventilatoare electrice
pentru uz personal, şeminee, domestice, torţe,
saci pentru picioare, încălziţi electric, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, lanterne
pentru cap/lămpi portabile cu fixare pe cap,
aparate de încălzire, electrice, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, ceainice, electrice, lămpi electrice,
lămpi, felinare pentru iluminat, aparate şi
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instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, generatoare de microbule
pentru băi, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, frigidere, ţepuşe pentru
prăjire, frigări pentru prăjire, rotisoare, instalaţii
pentru saună, cabine de duş, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi
electric, sterilizatoare, lămpi stradale, vase de
toaletă, toalete, portabile, lanterne electrice/
lanterne electrice de buzunar, tuburi luminoase
pentru iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, sterilizatoare de
apă, instalaţii de irigat, automate, vase de toaletă
(WC), capac de WC.
12. Dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, coşuri adaptate pentru
biciclete, biciclete, biciclete electrice, cărucioare
de transport, rotile pentru cărucioare (vehicule)/
rotile pentru cărucioarele de transport, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, cărucioare
pentru copii, trotinete (vehicule), huse pentru
cărucioarele de copii, oglinzi retrovizoare, sănii
(vehicule), triciclete, cărucioare cu două roţi/
cărucioare de bagaje/cărucioare de magazine.
14. Ceasuri cu alarmă, ceasuri de mână.
15. Tobe (instrumente muzicale), stative
pentru instrumentele muzicale, trompete, viori,
xilofoane, cutii musicale, orgi.
16. Table aritmetice/tabla înmulţirii, table de
scris, seturi pentru desen, trafaleţi.
17. Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri
(folii colorate)/folii de protecţie antiorbire pentru
geamuri (folii colorate), furtunuri de udat.
18. Genţi pentru camping, genţi pentru sporturi,
zgărzi pentru animale, cadre pentru umbrele
de ploaie sau de soare, genţi de mână,
hamuri pentru animale, botniţe, umbrele de
soare, port-bebe, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hamuri pentru ghidarea
copiilor, rucsacuri/genţi de spate, ghiozdane
şcolare /genţi pentru şcoală, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, genţi de scule, goale,
umbrele, bastoane, bastoane cu scaun.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medical, saltele gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, fotolii, saltele
pentru schimbarea bebeluşilor, bambus, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, paturi/
culcuşuri pentru animalele de gospodărie, paturi,
schelete de paturi din lemn, bănci (mobilă), lăzi
de depozitare, nemetalice/cufere, nemetalice,

perne de sprijin, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, saltele de camping,
şezlonguri, comode, cutii pentru jucării, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cuiere, console, pătuţuri pentru copii, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobă), dulapuri,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, divane, cuşti pentru câini, uşi
pentru mobile, mese de toaletă, suporturi
pentru flori (mobilă), tabureţi, mobilă, mobilă
din metal, scaune de frizerie, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, scaune înalte
pentru bebeluşi, paturi de spital, premergătoare,
pupitre, mese pentru masaj, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
mobilă de birou, perne pentru animalele
de companie, perne (de dormit), ţarcuri de
joacă pentru bebeluşi, rafturi (mobilă), ratan,
mobilier şcolar, scaune/bănci (scaune), scaune
din metal, scoici, banchete, rafturi pentru
depozitare, scaune de duş, covoraşe de dormit/
saltele de dormit, canapele, mese, mese din
metal, dulapuri pentru scule, nemetalice, goale,
suporturi de prosoape (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), suporturi pentru umbrele,
dulapuri de haine, suporturi pentru lavoare
(mobilă), mese de scris.
21. Perii pentru animale (perii), cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, mături, articole de periat,
perii, cu excepția pensulelor, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, găleţi/vedre,
cuşti pentru animalele de gospodărie, mături
mecanice pentru covoare, ornamente chinezeşti,
instrumente de curăţare, acţionate manual,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, piepteni pentru animale,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru uz
casnic sau de bucătărie, ustensile cosmetice,
suporturi pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/
găleţi de gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare
de praf, neelectrice, hrănitoare, ghivece de
flori, răzători pentru bucătărie, grătare (ustensile
de gătit), suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), cădiţe
gonflabile pentru bebeluşi, capcane pentru
insecte, mese de călcat, aparate de tocat pentru
bucătărie, neelectrice, măsuţe, aparate pentru
îndepărtarea scamelor, electrice sau neelectrice,
lădiţe pentru necesităţile animalelor de
companie/tăviţe pentru necesităţile animalelor
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de companie, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, veselă pentru
camping, găleată cu storcător pentru mopuri,
mopuri, capcane pentru şoareci, perii pentru
unghii, coşuri dotate pentru picnic, inclusiv
veselă, aparate împotriva ţânţarilor cu conectare
la priză, pompe pentru desfundarea scurgerilor,
aparate şi maşini de lustruire, pentru uz casnic,
neelectrice, aparate şi maşini de lustruire,
pentru uz casnic, neelectrice, capcane pentru
şobolani, uscătoare de rufe rotative, dozatoare
de săpun, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, periuţe de dinţi, dispozitive de
udare/dispozitive de stropit, stropitori, jardiniere,
ustensile pentru toaletă.
22. Copertine din materiale textile, frânghii
pentru tractarea maşinii, hamace, prelate,
corturi.
24. Textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, huse pentru pat/cearşafuri/
cuverturi (cearşafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, pături pentru animalele de
gospodărie, apărători laterale pentru pătuţurile
de copii (lenjerie de pat, pânze pentru
schimbarea scutecelor pentru bebeluşi, steaguri
din material textil sau plastic, saci de dormit
pentru bebeluşi, saci de dormit, feţe (huse pentru
saltele).
25. Corsete (îmbrăcăminte), corsete (lenjerie de
corp), trusouri pentru copii (îmbrăcăminte).
26. Ghirlande artificiale pentru Crăciun,
ghirlande artificiale cu lumini pentru Crăciun,
coroane artificiale pentru Crăciun, coroane
artificiale cu lumini pentru Crăciun, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
ustensilele acționate manual.
27. Covoare pentru automobile/covoare pentru
automobile, covoare pentru gimnastică/saltele
pentru gimnastică, covoare antiderapante,
covoraşe/preşuri, covoare/carpete.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, haltere,
mese de billiard, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
extensoare pentru piept (aparate de exerciţii)/
aparate de exerciţii (extensoare), pomi de
Crăciun din material sintetic, suporturi pentru
pomii de Crăciun, truse de magie, păpuşi, case
de păpuşi, jocuri, aparate de gimnastică, zmeie,
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
ornamente pentru pomii de Crăciun, cu excepţia
articolelor de iluminat şi produselor de cofetărie,
jocuri de societate, aparate pentru exerciţii fizice,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), jucării de
pluș, zornăitoare (obiecte de divertisment), căluţi
balansoar, scutere (jucării), ghete de patinaj cu

lame ataşate, popice (jocuri), topogane (obiecte
de divertisment), trambuline (articole sportive),
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării).

───────

(210) M 2022 02908
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON,
WC2R 3LA, GLOUCESTERSHIRE,
MAREA BRITANIE

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

(540)
VUSE BERRY WATERMELON

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

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

───────
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(210) M 2022 02909
(151) 26/04/2022
(732) COMPLEX EDEN SRL,

STR.AUREL VLAICU, NR.189C,
JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANTA, 900388,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
HOTEL PANORAMIC MAMAIA

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, cazare temporară.

───────

(210) M 2022 02910
(151) 26/04/2022
(732) GHEȚU WORK SRL,

STR.SG.CONDURACHE
GHEORGHE, NR.43, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MT Master Training

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

9. Abace, aparatura didactică audiovizuală,
mașini de calculat, camere video, aparate de
fotografiat (fotografie), șnururi pentru telefonul
mobil, compasuri de măsurare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),

huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru calculatoarele tabletă, magneți decorativi,
rame foto digitale, semne digitale, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fișiere de muzică descărcabile, fișiere de
imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, ceasornice cu nisip
(clepsidre), pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, publicații electronice,
descărcabile, cititoare de cărți electronice,
table electronice interactive, partituri muzicale
electronice, descărcabile, afișaje numerice
electronice, dicționare electronice portabile,
kituri hands-free (mâini libere) pentru telefoane,
interfețe pentru calculatoare, difuzoare, lanterne
magice, instrumente matematice, calculatoare
de buzunar, playere media portabile, emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, computer
game software, downloadable, rigle de calcul,
inele inteligente, ochelari inteligenți, ceasuri
inteligente, echere pentru măsurare, rigle în
formă det (teuri) pentru măsurare, calculatoare
tip tabletă, materiale didactice, roboți de
învățare, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri [dispozitive de înregistrare a timpului],
căști de realitate virtuală, difuzoare portabile.
16. Albume, almanahuri, invitații (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), table
artimetice / tabla înmulțirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artiști, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, șine
de legare (legătul cărților), table de scris,
sugative, schițe / planuri, materiale de legătorie,
aparate și mașini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărți, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru pictură, cataloage, cretă pentru litografie,
suporturi de cretă, creioane de cărbune, planșete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou /
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), benzi desenate,
compasun pentru desen, claviatură de culegere
(tipărire), paste corectoare (rechizite de birou),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperți
(papetărie) / învelitori (papetărie), diagrame,
dosare pentru documente (papetărie), suporturi
pentru documente (papetărie), blocuri de
desen, ace pentru panou de plută / piuneze,
planșete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
penițe pentru desen, rigle pentru desen,
duplicatoare, benzi elastice pentru birou, gravuri,
plicuri (papetărie), produse de radiere, șabloane
pentru ștergere, figurine din papier mâche (pastă
de hârtie) / statuete din din papier mâche (pastă
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de hârtie), dosare (rechizite de birou), stegulețe
din hârtie,
fluturași publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, hărți geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic / paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), fișe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tușuri de desen, cerneală*, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tușiere, călimări, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărți), bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), agende, rechizite de birou, cu
excepția mobilei, carnete de notițe (papetărie),
tăvi de pictură, pensule pentru pictură, șevalete
pentru pictori, palete pentru pictor, broșuri,
penare / cutii pentru stilouri, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuțitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicații periodice, ilustrații, placarde
din hârtie sau carton, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, partituri muzicale
tipărite, prospecte, perforatoare (rechizite de
birou), radiere din cauciuc, articole pentru școală
(papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou, cărți
de cântece, echere pentru desen, suporturi
pentru stilouri și creioane,
papetărie, șabloane (papetărie), matrițe,
abțibilduri (papetărie), rigle t (teuri) pentru desen,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
globuri pământești, șabloane de copiere,
cartonașe, altele decât pentru jocuri, tăblițe de
scris, cărți de scris sau de colorat, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente
de scris (papetărie), truse cu instrumente de
scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris, coperți de
protecție pentru cărți, cărți de colorat, imagini de
colorat, hârtie pentru origami, table magnetice ca
rechizite de birou, flip-chart-uri.
25. Bandane (fulare), îmbrăcăminte, bentițe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, jachete (îmbrăcăminte), eșarfe, tricouri
cu mânecă scurtă.
28. Jocuri de masă, jocuri de construcție,
puzzle-uri, jocuri de societate.
35. Publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,

asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
consultanță privind strategiile de comunicare
în relațiile publice, consultanță privind
strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing¬ul, cercetare de marketing,
marketing, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
online pentru filmele și muzica descărcabilă
și preînregistrată, consultanță în domeniul
managementului personalului, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicarea
de texte publicitare, închirierea de material
publicitar, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, scrierea
de texte publicitare, scrierea de curriculum vitae
pentru terți / scrierea de cv-uri pentru terți, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri.
41. Academii (educație), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, cursuri de corespondență, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de școli,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
instruire practică (demonstrații), prezentarea
prestațiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, organizarea și susținerea de
seminarii, predare / servicii educaționale / servicii
de instruire, meditații, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire),
organizarea și susținerea de ateliere (instruire),
servicii de biblioteci multimedia (mediateci),
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transfer de cunoștințe de afaceri și know-how
(training), servicii de certificare educațională,
și anume oferirea de cursuri de formare și
examinare în domeniul educațional, cercetare în
domeniul educațional, educație muzicală.

───────

(210) M 2022 02912
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON,
GLOUCESTERSHIRE, MAREA
BRITANIE

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

(540)
VUSE CREAMY TOBACCO

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

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

───────

(210) M 2022 02914
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON,
WC2R 3LA, GLOUCESTERSHIRE,
MAREA BRITANIE

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

(540)
VUSE BERRY BLEND

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

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

───────
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(210) M 2022 02915
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
VUSE BLUEBERRY ICE

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

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

───────

(210) M 2022 02916
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
VUSE PEPPERMINT ICE

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

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

───────
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(210) M 2022 02917
(151) 26/04/2022
(732) MUSTAFA OZGE, STR.

EUFROSINA POPESCU, NR.
46, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CF CASA FUN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23

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

20. Mobilier pentru casă.
───────

(210) M 2022 02918
(151) 26/04/2022
(732) MUSTAFA OZGE, STR.

EUFROSINA POPESCU, NR.
46, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
www.casafun.ro

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

20. Mobilier pentru casă.
───────

(210) M 2022 02919
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
VUSE MANGO ICE

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

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

───────
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(210) M 2022 02921
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, STR. GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
VUSE STRAWBERRY ICE

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

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

───────

(210) M 2022 02922
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)
VUSE GRAPE ICE

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

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

───────

(210) M 2022 02923
(151) 26/04/2022
(732) NICOVENTURES HOLDINGS

LIMITED, GLOBE HOUSE, 1
WATER STREET, LONDON, WC2R
3LA, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)
VUSE WATERMELON ICE

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

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

───────

(210) M 2022 02924
(151) 26/04/2022
(732) BPI MANAGEMENT CONSULTING

ROMANIA SRL, STR. MIHAI
EMINESCU NR.44-48, ETAJ 1,
AP.4, SECTOR 1, BUCURESTI,
010516, ROMANIA

(540)

BPI Romania

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

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#2a52be), galben (Hex #ffcc00)

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

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

───────

(210) M 2022 02925
(151) 26/04/2022
(732) RELU PRODCOM SRL,

HORODNIC DE SUS NR.1236,
JUDETUL SUCEAVA, HORODNIC
DE SUS, 727305, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

RELU PRODCOM AMBALAJE
DIN CARTON ONDULAT

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(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.

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

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

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

(540)

DESERT ROZ by Panvie
GUSTĂ FERICIREA!

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

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

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

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

deserturi și dulciuri, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), prăjituri.

───────

(210) M 2022 02927
(151) 26/04/2022
(732) NELU VASILICA GAVRILA, STR.

MIHAI VITEAZU NR.28B, JUDETUL
SIBIU, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, SC.
B, ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

herrmesser

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.16;
08.01.17; 05.07.16

(591) Culori revendicate:rosu, rosu inchis,
negru

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

7. Masini de taiat de uz industrial, masini de taiat.
───────
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(210) M 2022 02928
(151) 26/04/2022
(732) Nelu Vasilica Gavrila, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 28B, JUDEȚ SIBIU,
COMUNA SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2, SC.
B, ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

MEN10

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
15.07.01

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

37. Instalarea și repararea aparatelor electrice,
instalarea și repararea cuptoarelor, instalarea,
întreținerea și reparația mașinilor.

───────

(210) M 2022 02929
(151) 26/04/2022
(732) VIRGIL MUNTEANU,

BULEVARDUL GHENCEA NR.
24, BLOC C88B, SC. 1, ETAJ 7,
AP. 26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

infofinanciar.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.03;
26.11.05; 24.17.02

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

clase:
9. Publicații electronice, descărcabile.
16. Tipărituri.
35. Publicitate.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Servicii de imprimare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02930
(151) 26/04/2022
(732) VIRGIL IULIAN MUNTEANU,

BULEVARDUL GHENCEA NR.
24, BLOC C88B, SC. 1, ETAJ 7,
AP. 26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

infoactual.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.11.05; 24.17.02

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

clase:
9. Publicații electronice, descărcabile.
16. Produse de imprimerie, fotografii.
35. Publicitate.
36. Servicii financiare, monetare și bancare.
39. Transport, organizarea de călătorii.
40. Servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02931
(151) 26/04/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)

PAPER LOC
(300)

Prioritate invocată:
084922/12-11-2021/JM

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.01; 05.03.13

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2022 02932
(151) 26/04/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

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

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

(540)
PAPER LOC

(300)
Prioritate invocată:
084923/12-11-2021/JM

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2022 02933
(151) 26/04/2022
(732) ANDREEA-ROXANA UNGUR,

CALEA CLUJULUI, NR. 66, APT. 5,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GODEEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────


