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Cereri Mărci publicate în 03/10/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 06434 26/09/2022 IONUȚ-DECEBAL OLARU SOLARIA HOUSE

2 M 2022 06619 26/09/2022 PAULINA NICULAE-MITRU MoveArt Project Academy

3 M 2022 06733 26/09/2022 DONALAM SRL CHALIBRIA

4 M 2022 06734 26/09/2022 AGENTIA DE PUBLICITATE
MANPRES SRL

FE FUTUREECONOMY by
Ziarul News Ediție Națională

5 M 2022 06735 26/09/2022 CIPRIAN MIHAIL DUMITRASCU Conacul Zeilor

6 M 2022 06736 26/09/2022 GC CAFFE ROMANIA SRL AMURG

7 M 2022 06737 26/09/2022 GENERAL GROUP ITRO SRL W&M WINDOWS AND MORE

8 M 2022 06738 26/09/2022 VLAD SERBAN RICEA The King

9 M 2022 06739 26/09/2022 AUTOKLASS CENTER SRL AUTOKLASS MARKET

10 M 2022 06740 26/09/2022 LEIER ROM SRL ȚAIS CALITATE AUSTRIACĂ

11 M 2022 06741 26/09/2022 ANVIO VR SRL Another world

12 M 2022 06742 26/09/2022 AXIS CLASSIC AUTO SRL AXIS Mobility & Holiday

13 M 2022 06743 26/09/2022 MARIANA MOORE TRANSYLVANIA NATURAL
CONCEPTS

14 M 2022 06744 26/09/2022 S.C. NEXTDOOR SOLUTIONS
S.R.L.

Green City

15 M 2022 06746 26/09/2022 NOVA INTER TRADING SRL SCOOTLAND

16 M 2022 06747 26/09/2022 PYMA NAUTIC SRL ZARIA

17 M 2022 06748 26/09/2022 VASILE IONUT A ADVANCED TRAINING

18 M 2022 06750 26/09/2022 GUSTINEL PROD DISTRIBUTIE
SRL

Prăjitură cu biscuiți GUSTUS

19 M 2022 06751 26/09/2022 SC DERUISTRANS DN SRL CityAD SIGNALISTICĂ

20 M 2022 06752 26/09/2022 SCA VASILIU SI MICLEA Cursul LEGISLAȚIA MUNCII PE
ÎNȚELESUL TUTUROR pentru
că știm cât de important este să
primești informația corectă

21 M 2022 06753 26/09/2022 DYC GARAGE DETAILING SRL DYC GARAGE DETAILING

22 M 2022 06754 26/09/2022 DYC GARAGE DETAILING SRL DYC GARAGE AUTO-MOTO
DETAILING & MORE

23 M 2022 06755 26/09/2022 SC GAMS MAGISTER SRL Cuptorul BIO Sursa 100% BIO a
familiei tale!

24 M 2022 06756 26/09/2022 PANDORAS COURIER SRL PANDORAS ENERGY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 06757 26/09/2022 ANDRA BORZ Zaiafet pe Lună

26 M 2022 06758 26/09/2022 SC H2O SPORTS
DISTRIBUTION SRL

Romanian Surf Open

27 M 2022 06759 26/09/2022 CEZANA SRL WOLFPACK PREMIUM GIN

28 M 2022 06760 26/09/2022 ONAI MED WORLDWIDE SRL ONAI

29 M 2022 06761 26/09/2022 CEZANA SRL HAIDUC RUM

30 M 2022 06762 26/09/2022 SC STANA PRO CONSTRUCT
SRL

Stana Pro Construct

31 M 2022 06763 26/09/2022 AXA SECURITY SOLUTIONS
S.R.L.

AXA SECURITY SOLUTIONS

32 M 2022 06764 26/09/2022 SC KINETTALY SANO MED SRL KINETTALY SANO MED

33 M 2022 06765 26/09/2022 ILIE PANA
DANIEL-TEODOR PREDA

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

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

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

(540)
SOLARIA HOUSE

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

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

───────

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

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

(540)

MoveArt Project Academy

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

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

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

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

───────

(210) M 2022 06733
(151) 26/09/2022
(732) DONALAM SRL, STR.

PRELUNGIREA BUCUREŞTI, NR.
162, JUD. CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
CHALIBRIA

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare / plăci
de fundație, ancore, oțel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
uși blindate, metalice / uși armate, metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genți din metal,
bile din oțel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
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înfășurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coșuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, beriliu (glucin) / glucin
(beriliu), instalații metalice pentru parcarea
bicicletelor, șuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, ață metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolțuri
metalice, bolțuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice, pentru manipularea încărcăturilor,
colțare metalice pentru construcții, colțare
metalice pentru mobilă, ramificații metalice
pentru țevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oțel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcții din metal, panouri de
construcții din metal, construcții, transportabile,
din metal, construcții din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuști metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporți metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oțel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanțuri pentru vite, plafoane metalice, celțiu
(hafniu) celtium / hafniu (celțiu), materiale
metalo-ceramice, lanțuri metalice, contrașine
metalice pentru căile ferate / șină de ghidare
pentru căile ferate, lăzi metalice / containere
metalice, cuști metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coșul de fum, tuburi metalice
pentru coșul de fum, canale metalice pentru
coșul de fum, coșuri de fum metalice,
fiercromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcții, cleme
metalice pentru cabluri și țevi, cleme metalice
pentru etanșarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agățători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice

pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanțelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornișe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanțuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metalice de protecție pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deșeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metalice
pentru uși, curățătoare de încălțăminte, sonerii
de ușă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru ușă, neelectrice / arcuri metalice pentru
ușă, neelectrice, bătătoare pentru ușile de
la intrare, mânere metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, zăvoare metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din metal, neelectrice,
tocuri de uși din metal / rame de uși din metal,
fitinguri metalice pentru uși, încuietori metalice
pentru uși, uși metalice, țevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalațiile
de încălzire centralizată / țevi metalice, pentru
instalațiile de încălzire centralizată / conducte
și țevi metalice, pentru instalațiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalațiile
de ventilare și aer condiționat, coturi metalice
pentru țevi, garduri metalice pentru morminte,
bolțuri cu ochi / șuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanșare metalice pentru bastoane,
inele de etanșare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanșare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru șeminee, eclise de
joantă (șine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcții, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobilă, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanșe metalice (brățări), indicatoare metalice
cu lumină intermitentă, pentru construcții,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat și
ambalat, uși pliante metalice, matrițe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcții,
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grinzi metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porți metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuțe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătușe, paleți metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiș, cârlige metalice pentru
suporturile de haine, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oțel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheață, brățări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/oțel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uși, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru țevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, șipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția
formelor de tipar, limonit, căptușeli metalice
pentru construcții, buiandrugi metalici, paleți
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolțuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru rețele de
conducte, catarge metalice, plăci memoriale din
metal / plăcuțe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de
folie sau pulbere pentru imprimante d, capace
metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge
metalice, plăci memoriale din metal / plăcuțe
memoriale din metal, metale sub formă de folie
sau pulbere pentru imprimante d, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornișe, mulaje metalice
pentru construcții, cuie, ecusoane metalice /

plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piulițe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, țigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, țevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcții, pini (feronerie),
mufe din metal pentru țevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile, electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeți metalici, alții decât cei
pentru mașini, metale piroforice, șine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri, material
metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată / legături metalice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcții, din metal,
plăcuțe de înmatriculare din metal / tăblițe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru țevi, materiale de
armare din metal pentru construcții, materiale
de armare din metal pentru curele de mașini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase și nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire și sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oțel, acoperișuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperișuri, invelitori
metalice pentru acoperișuri, țigle metalice
pentru acoperișuri, invelitori metalice pentru
acoperiș, invelitori metalice pentru acoperiș,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uși glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau, nemetalice), seifuri,
electronice, casete de siguranță pentru bani,
lanțuri de siguranță din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
șuruburi metalice, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanșe metalice / stive de susținere metalice,
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foi și plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase și nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcții, manșoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante sau
arbori, statui din metal comun, oțel, în formă
brută sau semiprelucrată, aliaje din otel, bandă
de oțel / armătură de oțel, sârmă din oțel,
stâlpi de oțel, table din oțel, țevi din oțel /
tuburi din oțel, construcții din oțel, scaune
cu trepte din metal, trepte (scări) din metal,
cepuri metalice, uși pliante din metal, grilaje
de metal pentru șemineu, opritoare metalice,
balamale metalice, benzi metalice pentru
manipularea înărcăturilor / curele metalice
pentru manipularea înărcăturilor /, guri de
scurgere stradale din metal, dispozitive de
întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiune), montanți
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uși batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru, butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, țăruși metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcții,
cositor, foiță de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paleți de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecții
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, țevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de mașini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,

elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereți utilizate în construcții,
căptușeli metalice pentru pereți utilizate în
construcții, plăci metalice de căptușit pereții,
șaibe metalice, valve metalice pentru țevile de
apă, țevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roților
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acționate de vânt,
tambure de înfășurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeți din metal pentru
ferestre, bolțuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, țesătură metalică/pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepția firelor fuzibile, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultură/schelet metalic.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile / contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
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privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri

comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de,
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii,
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
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scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți / scrierea de cv-uri
pentru terți.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânțarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, proiectarea
construcțiilor, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea și mentenanța site-
urilor web pentru terți, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate
pe, siteurile web (servicii de tehnologia
informației), consultanță în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decorațiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanță în domeniul tehnologiei
informației (it), furnizarea de informații în
legătură cu tehnologia calculatoarelor și,
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanță în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informații
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de

calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității
datelor, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor in afara locației,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru, tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de, conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, evaluarea calității lemnului pe picior,
evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, cercetare în
domeniul protecției mediului, furnizarea de
informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare științifice, cercetare științifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie ., cercetare tehnologică v, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2022 06734
(151) 26/09/2022
(732) AGENTIA DE PUBLICITATE

MANPRES SRL, STR. VIOLETEI,
NR. 10, SAT OSTRATU, CARTIER
PARADISUL VERDE, JUD. ILFOV,
COM. CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

FE FUTUREECONOMY by
Ziarul News Ediție Națională

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.03

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

clase:
41. Servicii educative și de instruire, servicii de
cursuri, workshop uri sau training uri online
sau offline cu prezență fizică, cursuri fizice,
prin corespondență și la distanță, elaborare
si publicare de cărți și cursuri educative,
de dezvoltare si de instruire, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, servicii educaționale și de predare,

instruire educativă, organizarea și susținerea
de simpozioane, conferințe, colocvii, ateliere,
mese rotunde, seminarii, workshouri, concursuri,
competiții, gale și evenimente sociale, culturale
și educative, online sau în spații publice
organizate, furnizarea de informații în materie
de educație, organizarea și coordonarea de
evenimente de divertisment în scop educativ,
social, de informare și de cunoaștere, programe
audio/video online, producție video, programe
de radio si televiziune, emisiune de televiziune,
toate acestea online sau offline, organizarea
de webinarii, furnizarea de programe tv,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere video
la cerere (video on demand), publicarea cărților,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cărților
si jurnalelor electronice, publicare multimedia
a ziarelor, publicațiilor, conferințelor sau altor
evenimente susținute, furnizare online de
publicații electronice, publicarea de texte, altele
decât cele publicitare, activităţi culturale, de
informare si educaționale.

───────

(210) M 2022 06735
(151) 26/09/2022
(732) CIPRIAN MIHAIL DUMITRASCU,

STR. RÂMNICU VÂLCEA, NR. 3,
BL. 4, SC. A. ET. 1, AP. 8, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031801, ROMANIA

(540)
Conacul Zeilor

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────
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(210) M 2022 06736
(151) 26/09/2022
(732) GC CAFFE ROMANIA SRL,

STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.
26, PARTER, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

AMURG

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.24

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

41. Servicii de cluburi (discoteci), servicii de
divertisment furnizate în cluburi de noapte,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente recreative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, servicii de maestru de
ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
editare video pentru evenimente, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare de calendare
de evenimente, producție de evenimente de
divertisment în direct, prezentare de evenimente
de divertisment în direct, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive

și culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare).
43. Servicii ale cafenelelor, servicii de bar,
servicii oferite de snack-baruri, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii de ceainărie,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
băuturilor, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații sub
formă de rețete de băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de băuturilor,
furnizare de băuturi dintr-o rulotă mobilă.

───────

(210) M 2022 06737
(151) 26/09/2022
(732) GENERAL GROUP ITRO SRL,

STR. ZIDURI INTRE VII, NR.
19, CORP C, ET. 12, AP. 122,
BUCUREŞTI, 023321, ROMANIA

(540)

W&M WINDOWS AND MORE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/09/2022

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 07.03.11

(591) Culori revendicate:albastru închis (RAL
5013), gri deschis (RAL 9010), gri
închis (RAL 7004)

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

40. Servicii de tamplarie (fabricare de tamplarie
pe comanda).

───────

(210) M 2022 06738
(151) 26/09/2022
(732) VLAD SERBAN RICEA, STR.

ROZELOR, NR. 8, BL. D8, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 611069, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

The King

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 24.09.05

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#e7b409), verde (HEX #1f6e1f)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 06739
(151) 26/09/2022
(732) AUTOKLASS CENTER SRL, SPL.

UNIRII, NR. 166A, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AUTOKLASS MARKET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.03

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

35. Servicii de publicitate si marketing online,
servicii de marketing comercial, servicii de birou
(adiministratie), prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii
ce implica publicitatea, promovarea și promoții
de vânzare pentru companii, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobila,
servicii de reclama și promoții de vânzare,
închirierea de timp și spațiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spatii pe
site-uri în scopul de a face reclama pentru bunuri
și servicii, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul,
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cu ridicata și online de automobile, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, furnizare de informații prin internet
privind vânzarea de automobile.

───────

(210) M 2022 06740
(151) 26/09/2022
(732) LEIER ROM SRL, STR. CIBINULUI,

NR. 14, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ȚAIS CALITATE AUSTRIACĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.01.01; 24.17.02; 26.11.02; 26.11.13;
01.01.01

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

clase:
19. Pavaje prefabricate, țigle ceramice pentru
acoperiș, țigle ceramice smălțuite, cărămizi,
coșuri de fum nemetalice, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri pentru alei realizate din
materiale nemetalice, canale din beton.

───────

(210) M 2022 06741
(151) 26/09/2022
(732) ANVIO VR SRL, STR.

NUFERILOR, NR 50-58, BL.C,
AP.18, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Another world

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

41. Servicii de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de servicii de
jocuri, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, centre de divertisment,
divertisment furnizat prin sisteme de videotext,
divertisment interactiv, furnizare de activități
recreative, furnizare de programe televizate de
știri, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, organizare
de activități de divertisment, organizare de
petreceri, organizare de servicii de divertisment,
proiecție de filme video, punerea la dispoziție de
jocuri, servicii de divertisment interactiv, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, sisteme de joc (divertisment,
educație), educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2022 06742
(151) 26/09/2022
(732) AXIS CLASSIC AUTO SRL,

STRADA RUDENI ,NR.103,
KM62+500, STANGA CORP AMA
ANTREPOZIT MASINI AVARIA,
JUDET ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

AXIS Mobility & Holiday

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.01

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

39. Închirierea mijloacelor de transport, servicii
de închiriere a autovehiculelor, închiriere
autorulote, organizare de vacante (servicii de
rezervari pentru turism si transport), furnizare
de informații referitoare la autovehicule pentru
închiriere prin intermediul internetului.

───────

(210) M 2022 06743
(151) 26/09/2022
(732) MARIANA MOORE, NR. 93, JUDET

BISTRITA NASAUD, UNIREA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA
NATURAL CONCEPTS

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
4. Lumânări și fitile pentru iluminat, uleiuri
industriale si ceara.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.
33. Băuturi alcoolkice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 06744
(151) 26/09/2022
(732) S.C. NEXTDOOR SOLUTIONS

S.R.L., CALEA VITAN, NR. 6-6A,
ET. 4, CENTRUL DE AFACERI
PHOENIX TOWER, CAMERA,
NR. 8, SECT. 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Green City

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.01.16;
26.04.05; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șoturi (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluși (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurți de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, șaiuricu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),

corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci(articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșetefîmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pemuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechipmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălțăminte, pantofi de fotbal/ ghete de
fotbal, sacipentrupicioare, neîncălziți electric,
încălțăminte, carâmbi pentru încălțăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenduri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentițe
(îmbrăcăminte), articole de acoperitcapulpentru
purtare, șosete-tălpici, protecții de călcâi
pentru încălțăminte, tocuri, glugifîmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloțide damă/ chiloțipantalonași,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouripentru copiifîmbrăcăminte), egări
(jambiere) /jambiere, egări(pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de balrnascat, mitre (pălării),
mănuși cu un deget, curele cu buzunar
pentru banipmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociciiști, apârătoride urechipmbrăcăminte),
eșarfe circulare pentru gât/ protecții pentru
gât, îmbrăcăminte din latex, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, eșarfe pentru cap,
sutiene autoadezive/bustiere autoadezive,
cravate, dispozitive anti- alunecarepentru
încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, paltoane bărbătești/pardesie,
îmbrăcăminte din hârtie, pălării din hârtie
(îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli de-
a gatajpiese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglicipentru purtare, eșarfe, șaluri,
plastroane pentru cămăși, platei de cămăși,
cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă scurtă,
căști de duș, bocanci de schi, mănuși de
schi, fuste, pantaloni scurți tip fustă, bonete,
măști de somn, papuci, furouri(lenjerie de corp),
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bretele pentru susținerea șosetelor, șosete,
branțuri, tălpipentru încălțăminte, șoșoni, articole
sportdin jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, ciorapi, crampoane pentru ghetele
de fotbal, jachete căptușite(îmbrăcăminte),
costume, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)zsuspensoare, ciorapi care
absorb transpirația, lenjerie de corp
care absoarbe transpirația/desuuri care
absorb transpirația, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), body-uri(lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanți, bombeuripentru
încălțăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni(am), turbane, chiloți, lenjerie
de corp/ desuuri, uniforme, pâslari(cizme
din pâslă), văluri(îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălțăminte, costume din neoprenpentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
28. Echipamente pentru locuri de joaca.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, valize, geamantane, valize
cu roti, ghiozdane, genți, articole de șelărie,
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, plase, vele, ațe și fire, materiale
textile, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, articole de cusut și
articole decorative din materiale textile, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu bijuterii, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu articole de parfumerie, odorizante
și cosmetice., închiriere de spațiu publicitar
online, închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,

prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.
37. Curăţarea, spălarea şi îngrjirea ţesăturilor,
materialelor textile, a blănurilor şi a produselor
din aceste materiale, spălătorie de rufe şi
covoare, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
servicii de spălătorie pentru autovehicule, servicii
de curățenie, furnizare de servicii de curățenie,
curățarea textilelor, curățarea tapițeriei, curățare
de covoare și carpete, curățare de materiale
textile, spălătorie chimică şi ecologică, servicii de
spălare cu presiune.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
parcuri de distracție, locuri de distractie pentru
copii, parcuri de distracție și tematice, târguri,
grădini zoologice și muzee, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, servicii de
spectacole în direct, servicii educative și
de instruire, activități culturale, acreditare de
performanțe educaționale, activități sportive și
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, servicii oferite de ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri culturale, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
culturale, coaching personal (formare), asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, servicii de pregătire sau
educare în domeniul coaching pentru viață,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching sportiv, antrenament și
coaching în dezbateri politice, organizarea de
cursuri de dezvoltare personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
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seminarii educative, organizare de seminarii,
realizarea de seminarii, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii și congrese, organizare
de seminarii și conferințe, desfășurare de
seminarii de instruire, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea de seminarii în scopuri
recreative, organizarea de seminarii în domeniul
publicității, organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de seminarii referitoare
la instruire, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii pe teme
recreative, organizare de seminarii în domeniul
afacerilor, realizare, coordonare și organizare
de seminarii, desfășurare de seminarii de
instruire pentru clienți, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizare de seminarii în
materie de formare, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, desfășurare
de seminarii didactice privind administrarea
timpului, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, seminarii educative în materie
de proceduri de investigare, organizare de
seminarii instructive referitoare la organizarea
timpului, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere de
lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, editare video, servicii
de editare, editare de publicații, editare de
filme (fotografice), editare de casete audio,
servicii de editare computerizată, editare de texte
scrise, editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, editare de cărți și recenzii,
publicare și editare de cărți, servicii de editare de
muzică, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii de
editare audio și video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare și editare de materiale
tipărite, productie de podcasturi, producţie de
podcast-uri, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul

podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament (instruire),
academii (educație), asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, servicii oferite de
ateliere de formare, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea de
certificate de absolvire, acreditare cu privire
la acordarea de premii în domeniul educației,
consiliere în carieră (educație), coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la
nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
colegiu, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de
formare profesională, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri, coordonare de conferințe de
afaceri, consultanță în materie de formare,
consultanță în materie de fitness, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, organizarea de cursuri
de exerciții în grup, organizarea de cursuri
de formare avansată, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul sănătății, coordonare
de expoziții în scopuri recreative, coordonare
de expoziții cu scop educativ, coordonare
de evenimente educative, organizarea de
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
introspecție și cunoaștere de sine (instruire),
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizarea de cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
cursuri de instruire scrise, organizarea de cursuri
de instruire privind sănătatea, organizarea
de cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de cursuri de tehnici de
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meditație, organizarea de cursuri de pregătire
în domeniul managementului, organizarea de
cursuri de pregătire în domeniul finanțelor,
organizarea de cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, demonstrații
în scop de instruire, organizarea de cursuri
în domeniul investițiilor, prin corespondență,
organizarea de cursuri în domeniul investițiilor
personale, prin corespondență, organizarea
de cursuri în cadrul taberelor educative,
organizarea de cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), organizarea de
cursuri prin corespondență, organizarea de
cursuri pentru îngrijirea corporală, organizarea
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, cursuri lingvistice, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație vocațională pentru tineri, educație,
difuzare de materiale educative, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, formare
complementară, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborare de cursuri de
instruire și de examene, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională referitoare la siguranța
personală, formare privind sănătatea și starea
de bine, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație și
instruire, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de cursuri educaționale, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de
instruire în materie de tehnici de comunicare,
furnizarea de informații în materie de educație,
informații în domeniul educației, furnizate
on-line dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de instruire
online, instruire în domeniul administrării
afacerilor, instruire în abilități în afaceri,
instruire educativă, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare și conducere de conferințe educative,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, organizarea și conducerea de
workshop-uri, învățământ(educatie), învățământ
preșcolar(educatie), învățământ liceal(educatie),

instruire și învățământ medicale, servicii de
învățământ superior, servicii de învățământ
primar, servicii specifice instituțiilor de
învățământ, învățământ în universități sau
colegii, cursuri prin corespondență (învățământ
la distanță), furnizare de informații despre
învățământ online, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de învățământ
secundar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel de învățământ primar,
furnizarea de servicii specifice instituțiilor de
învățământ, servicii de învățământ la distanță
oferite online, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de colegiu.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, preparare de mâncăruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, sculptură culinară, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi în
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restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și

baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de cresa, servicii de creșă
asigurate în zone de cumpărături, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
furnizare de programe după școală.

───────

(210) M 2022 06746
(151) 26/09/2022
(732) NOVA INTER TRADING SRL,

SOSEAUA OLTENITEI, NR.
202, CONSTRUCTIA C 21,
PARTER, JUDET ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)
SCOOTLAND

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/09/2022

(210) M 2022 06747
(151) 26/09/2022
(732) PYMA NAUTIC SRL, SOSEAUA

GALATA, NR. 14, JUDET IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, ION CREANGA, NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDET
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ZARIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
de divertisment, sportive și culturale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), organizarea de ateliere
recreative, centre de divertisment, certificare de
competențe profesionale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
educație și instruire, fotoreportaje, furnizare

de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de spații de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații pentru dans, furnizare de
spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități
culturale pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități de divertisment pentru tabere de
vară, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de carnavaluri, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente recreative,
organizare de festivaluri, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
spectacole, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizarea de baluri, organizarea de
evenimente culturale și artistice, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de lounge
cu narghilea, sculptură în alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, decorare de alimente, servicii de
pensiune, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), rezervări la pensiuni, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, rezervări pentru
cazarea temporară, servicii de case de vacanţă.

───────
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(210) M 2022 06748
(151) 26/09/2022
(732) VASILE IONUT,

STR.CARPENULUI, NR.1, BL.E3,
SC.A, AP.16, JUDET ARGES,
PITESTI, 110280, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

A ADVANCED TRAINING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.25;
27.05.19; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#424345), gri (HEX#f8f8f8)

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

41. Educație si instruire pentru activitati
sportive, servicii de antrenamente de sport si
fitness, servicii de cluburi sportive, antrenare
(instruire), cursuri de sport, organizarea de
competiții sportive, furnizarea de informatii
in domeniul educației sportive, efectuarea
de antrenamente de fitness, predarea de
gimnastica si fitness, servicii ale cluburilor de
sanatate (antrenamente de sanatate si fitness),
servicii de tabere sportive, servicii de instructor

personal (antrenament de fitness), educație
fizica, furnizarea facilitatilor de recreere sportiva,
inchirierea de simulatoare de antrenament,
inchirierea de echipament sportiv, cu excepția
vehiculelor, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, furnizarea de facilitati
sportive, inchirierea de săli de sport, servicii de
instruire sportiva cu ajutorul simulatoarelor.

───────

(210) M 2022 06750
(151) 26/09/2022
(732) GUSTINEL PROD DISTRIBUTIE

SRL, STR. NICOLAE IORGA NR.
21, BL.C2, PARTER, AP. 1, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Prăjitură cu biscuiți GUSTUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 25.01.25

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

30. Prăjitură cu biscuiti rom ornata cu fulgi de
cocos (produse de cofetărie), prăjitură cu biscuiti
caramel invelita (acoperita) cu glazura cacao
(produse de cofetărie).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prăjitură cu biscuiti rom ornata cu fulgi de
cocos, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjitură cu biscuiti caramel invelita
(acoperita) cu glazura cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu prăjitură cu biscuiti rom
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ornata cu fulgi de cocos, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu prăjitură cu prăjitură cu
biscuiti caramel invelita (acoperita) cu glazura
cacao, publicitate, inclusiv publicitatea online
pentru prăjitură cu biscuiti rom ornata cu fulgi
de cocos, prăjitură cu biscuiti caramel invelita
(acoperita) cu glazura cacao, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul in legatura cu prăjitură
cu biscuiti rom ornata cu fulgi de cocos, prăjitură
cu biscuiti caramel invelita (acoperita) cu glazura
cacao, servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare in legatura cu prăjitură cu biscuiti
rom ornata cu fulgi de cocos, prăjitură cu
biscuiti caramel invelita (acoperita) cu glazura
cacao, pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță de prăjitură cu
biscuiti rom ornata cu fulgi de cocos, prăjitură
cu biscuiti caramel invelita (acoperita) cu
glazura cacao, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata de prăjitură cu biscuiti rom
ornata cu fulgi de cocos, prăjitură cu biscuiti
caramel invelita (acoperita) cu glazura cacao,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în legatura cu prăjitură cu
biscuiti rom ornata cu fulgi de cocos, prăjitură
cu biscuiti caramel invelita (acoperita) cu glazura
cacao, servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea cu ridicata și cu amănuntul de
prăjitură cu biscuiti rom ornata cu fulgi de cocos,
prăjitură cu biscuiti caramel invelita (acoperita)
cu glazura cacao, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole
în scopuri publicitare pentru prăjitură cu biscuiti
rom ornata cu fulgi de cocos, prăjitură cu biscuiti
caramel invelita (acoperita) cu glazura cacao,
servicii de import-export in legatura cu prăjitură
cu biscuiti rom ornata cu fulgi de cocos, prăjitură
cu biscuiti caramel invelita (acoperita) cu glazura
cacao, organizare de evenimente, în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare pentru
vânzarea de prăjitură cu biscuiti rom ornata
cu fulgi de cocos, prăjitură cu biscuiti caramel
invelita (acoperita) cu glazura cacao, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul

unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.

───────

(210) M 2022 06751
(151) 26/09/2022
(732) SC DERUISTRANS DN SRL,

STR. I.L. CARAGIALE NR. 12,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15,
BL. E4, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

CityAD SIGNALISTICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 07.01.08

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cintanre, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare) de siguranța (salvare)
și didactice, aparate și instrumente
pentru Iconducerea. distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru inregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporți de inregistrare magnetici,
discuri acustice, distnbuitoare automate și
mecanisme pentru aparate cu preplata, case
înregistratoare, mașini de calculat, echipamente
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pentru tratarea informației și calculatoare,
extinctoare.
16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legatorie, fotografii, papetarie, adezivi (materiale
colante) pentru papetarie sau menaj, materiale
pentru artiști, pensule, mașini de scris și articole
de birou (cu excepția mobilelor), materiale
de instruire sau învatamânt (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse in alte clase), caracter tipografice,
clișee.
40. Albirea hârtiei, reciclarea hârtiei, laminarea
hârtiei, dezacidificarea hârtiei, apretarea hârtiei,
gravare fotografica a hârtiei, tratarea și
prelucrarea hârtiei inchineri de mașini și
echipamente pentru fabricarea hârtiei, închirieri
de mașini și echipamente pentru prelucrarea
hârtiei, aplicare de modele in relief pe suprafețe
de hârtie, furnizare de informații despre servicii
de finisare a hârtiei, ifumizare de informații
despre servicii de tratare a hârtiei, înrămarea
operelor de Iartă, reproducerea operelor de
arta din muzee, inramare de lucrări de
arta ca parte a procesului de încadrare,
legarea cărților, tipărire de cărți, legarea de
cârti sau documente, închirieri de mașini
de legat cărți, furnizare de informații despre
închinerea de mașini de legat cărți, servicii
de tipărire digitala la cerere de cârti și (alte
documente, tipărire intaglio, tipărire ștampile,
decupare conform tiparului, jtipănre de materiale
publicitare, colaționare (legare) de materiale
tipărite imprimare după tipar de materiale textile,
servicii de finisare a materialelor tipărite, servicii
de finisare a tipăriturilor (legătorie), servicii
de finisare a ilipâriturilor (tăiere), furnizare de
informații despre servicii de tipărit, furnizare
de iinformatn despre închirierea de mașini
și aparate de tipărit, imprimare, imprimare
digitala, imprimare 3D, imprimare litografica,
imprimarea desenelor, imprimare de fotografii,
imprimare de fotogravuri, imprimare de portrete,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimare
de motive pentru terți, închirieri de aparate
pentru imprimarea fotografiilor, imprimare de
documente de pe suporturi digitale imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de imagini fotografice de
pe suporturi digitale, imprimare personalizata
a denumirilor și logotipurilor de firme, de
uz publicitar și promotional, pe produsele
altor persoane prelucrare de carton ondulat
de ambalaj, aplicare de desene in relief,
pe suprafețe de carton, servicii de separare
a culorilor, servicii de tipărire de jarticole
de papetarie, copiere heliografica, servicii de

diazotipie pentru copierea documentelor legarea
de carti sau documente, servicii de încapsulare
a imaterialelor în foi pentru documente, servicii
de tipărire digitala la cerere de cărti și alte
documente.

───────

(210) M 2022 06752
(151) 26/09/2022
(732) SCA VASILIU SI MICLEA, STR.

TELEAJEN, NR. 8, ETAJ PARTER,
AP. 1, SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
021465, ROMANIA

(540)

Cursul LEGISLAȚIA
MUNCII PE ÎNȚELESUL

TUTUROR pentru că știm
cât de important este să

primești informația corectă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), roșu (HEX #981e24)

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, activități
culturale.
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2022 06753
(151) 26/09/2022
(732) DYC GARAGE DETAILING SRL,

STR. COPACUL CU FLORI NR. 16,
JUDETUL ILFOV, DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
DYC GARAGE DETAILING

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

37. Șlefuirea vehiculelor, șlefuirea
automobilelor, șlefuirea vehiculelor, întreținerea
automobilelor, curățarea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, aplicare de motive
decorative pe automobile, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
servicii de recondiționare automobile
tuning pentru caroserii de automobile (reparații),
finisare de automobile, reparații de automobile,
vopsirea automobilelor, instalare de accesorii
pentru automobile, reparații și întreținere
de automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
reparații și finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terți, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile,
tuning pentru electromotoare și motoare de
automobile (reparații), gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor.

───────

(210) M 2022 06754
(151) 26/09/2022
(732) DYC GARAGE DETAILING SRL,

STR. COPACUL CU FLORI NR. 16,
JUDETUL ILFOV, DOBROESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DYC GARAGE AUTO-
MOTO DETAILING & MORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01; 26.01.02

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

clase:
37. Șlefuirea vehiculelor, șlefuirea
automobilelor, șlefuirea vehiculelor, întreținerea
automobilelor, curățarea automobilelor, curățare
completă pentru automobile, aplicare de motive
decorative pe automobile, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de automobile,
verificare de automobile și de piese ale acestora
înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație,
servicii de recondiționare automobile
tuning pentru caroserii de automobile (reparații),
finisare de automobile, reparații de automobile,
vopsirea automobilelor, instalare de accesorii
pentru automobile, reparații și întreținere
de automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
reparații și finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terți, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile,
tuning pentru electromotoare și motoare de
automobile (reparații), gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor.

───────
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(210) M 2022 06755
(151) 26/09/2022
(732) SC GAMS MAGISTER SRL,

STR. SOLD. MIHAIL ILIE NR.
11, BL. M132, SC. 1, ET. 5, AP.
32, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Cuptorul BIO Sursa
100% BIO a familiei tale!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#0d865d, #08ab0a), verde

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2022 06756
(151) 26/09/2022
(732) PANDORAS COURIER SRL,

ALEEA GEN. DUMITRU VASILIU
NR. 2, SC. D, ET. 2, AP. 13,
JUDEȚ BOTOȘANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

PANDORAS ENERGY

(531) Clasificare Viena:
01.03.06; 07.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, stații de încărcare pentru
mașini electrice.

───────

(210) M 2022 06757
(151) 26/09/2022
(732) ANDRA BORZ, STR. SEXTIL

PUȘCARIU NR. 1, AP.1A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400111,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Zaiafet pe Lună

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

41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scop educativ, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare
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de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de evenimente muzicale.

───────

(210) M 2022 06758
(151) 26/09/2022
(732) SC H2O SPORTS DISTRIBUTION

SRL, CALEA DOROBANTILOR
NR. 48, PARTER ȘI MANSARDĂ,
CORP B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Romanian Surf Open

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, articolele de
îmbrăcăminte pentru surfing, căşti de baie, slipuri
de baie/pantaloni scurţi de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, şepci (articole
pentru acoperirea capului), pălării, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, eşarfe pentru
cap, cămăşi cu mânecă scurtă, maieuri sport,
articole sport din jerseu, tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
producţia de clipuri publicitare, marketing,
servicii de vânzare, prezentare de produse prin
intermediul comunicărilor media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
spaţiului publicitar, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea de competiţii
sportive, închiriere echipament pentru surfing,
furnizarea de facilităţi sportive, organizare de
jocuri si concursuri, organizarea şi conducerea
de workshop-uri, servicii de instruire şi formare în

domeniul surfing-ului, organizare de evenimente
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2022 06759
(151) 26/09/2022
(732) CEZANA SRL, STR. LICURICIULUI

NR.12, JUD. TELEORMAN,
CĂLINEȘTI, 147055, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
WOLFPACK PREMIUM GIN

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

33. Băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi distilate, rachiu de ienupăr.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

───────

(210) M 2022 06760
(151) 26/09/2022
(732) ONAI MED WORLDWIDE SRL,

STR. CERNICA NR. 6A, ETAJ
1, CAM. 3, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, C-LEA
CĂLĂRAȘILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 1, ROMANIA

(540)
ONAI

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

10. Costume tactile pentru scopuri medicale,
halate medicale, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți.

───────
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(210) M 2022 06761
(151) 26/09/2022
(732) CEZANA SRL, STR. LICURICIULUI

NR.12, JUD. TELEORMAN,
CĂLINEȘTI, 147055, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
HAIDUC RUM

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
spirtoase, rom, rom din sirop de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2022 06762
(151) 26/09/2022
(732) SC STANA PRO CONSTRUCT

SRL, STR. GĂRII NR. 26, BL.
13, SC. A, ET. 7, AP. 33, CAM. 1,
JUD. TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)
Stana Pro Construct

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

37. Închiriere de mașini, echipamente, unelte și
utilaje pentru construcții.
40. Tăierea și prelucrarea lemnului.

───────

(210) M 2022 06763
(151) 26/09/2022
(732) AXA SECURITY SOLUTIONS

S.R.L., STR. SCOLII NR. 128,
JUD. ILFOV, COMUNA CIOLPANI,
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)
AXA SECURITY SOLUTIONS

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

45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 06764
(151) 26/09/2022
(732) SC KINETTALY SANO MED

SRL, ALEEA ZORELELOR NR.
1, BL. 43, SC. B, ET. 1, AP. 74,
CAM. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
KINETTALY SANO MED

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de fizioterapie.

───────
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(210) M 2022 06765
(151) 26/09/2022
(732) ILIE PANA, CALEA SEVERINULUI

NR. 24, BL. 403A, SC. 1, AP. 3,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, 200222,
DOLJ, ROMANIA
DANIEL-TEODOR PREDA, STR.
DOROBANTI NR. 21, BL. 21, SC.
A, ET. 1, AP. 8, JUD. OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

(540)

EASY CONTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

35. Contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate administrativă, contabilitate
analitică, contabilitate computerizată,
contabilitate informatizată, contabilitate de
gestiune, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate pentru
terți, contabilitate și audit, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), servicii de
contabilitate computerizată, evidență contabilă
și contabilitate, contabilitate, în special
evidență contabilă, consultanţă cu privire la
contabilitate, consultanță și informații privind
contabilitatea, servicii de contabilitate pentru
taxe școlare, servicii de contabilitate pentru
taxele școlare, servicii de contabilitate și
evidență contabilă, servicii de consultanță

în contabilitatea comercială, furnizare de
informații în materie de contabilitate, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, pregătirea
evaluării computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), servicii de contabilitate privind
conturi de creanțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, consiliere în
domeniul afacerilor cu privire la contabilitate,
servicii de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole, servicii de consiliere
referitoare la declarațiile de venit (contabilitate),
servicii de consultanță și informare cu privire
la contabilitate, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit.

───────


