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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05151

(151)
28/07/2022

(732)
ANTENA TV GROUP SA

(540)
ACADEMIA DE INFLUENCERI

2 M 2022 05152

28/07/2022

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA TURISM
IN BISTRITA-NASAUD

Povestea Vinului in Podgoria
Lechinta by ADI Turism BN

3 M 2022 05153

28/07/2022

CARSUPREME SRL

CarSupreme

4 M 2022 05154

28/07/2022

CRISTIAN - LUDOVIC BOROS

VOCEA GRAȘILOR

5 M 2022 05155

28/07/2022

STROESCU MIHAI DANIEL PFA ORIGO redi at originem

6 M 2022 05156

28/07/2022

CRISTIAN - LUDOVIC BOROS

AFTER 40 SHOW

7 M 2022 05157

28/07/2022

JOLLYCONTOR IMPEX SRL

fluminia

8 M 2022 05158

28/07/2022

CRISTIAN - LUDOVIC BOROS

9 M 2022 05159

28/07/2022

SANODOR SRL

FLAXILK

10 M 2022 05160

28/07/2022

IMPERIAL GAS 2002 SRL

HOTEL NEVADA

11 M 2022 05161

28/07/2022

RCS & RDS S.A

DIGI INFO

12 M 2022 05162

28/07/2022

TURQUOISE BAKERY SRL

Turquoise Bakery homemade
with

13 M 2022 05163

28/07/2022

SC SKY MAP SRL

SKY MAP

14 M 2022 05164

28/07/2022

SC SKY MAP SRL

HARTA STELELOR

15 M 2022 05165

28/07/2022

MITICĂ PELICAN

gogoshell Gogoși turcești &incă
ceva delicios

16 M 2022 05166

28/07/2022

CRISTIAN - LUDOVIC BOROS

DOAR FILME-NCAP

17 M 2022 05167

28/07/2022

UNIMIG STORE SRL

QYNTECH

18 M 2022 05168

28/07/2022

OFICIUL ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

ORDA OFICIUL ROMÂN
PENTRU DREPTURILE DE
AUTOR

19 M 2022 05169

28/07/2022

ROPLAST IMPEX SRL

ROPLAST

20 M 2022 05170

28/07/2022

STRAUSS ROMANIA SRL

DONCAFÉ PROFESIONAL
COFFEE CREAMER

21 M 2022 05171

28/07/2022

STRAUSS ROMANIA SRL

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO CREMA PERFETTA

22 M 2022 05172

28/07/2022

SPRINT CAR DISTRIBUTION
SRL

SPRINT ROAD 66

23 M 2022 05173

28/07/2022

STRAUSS ROMANIA SRL

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE AROMA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 05174

(151)
28/07/2022

(732)
ROYAL INK BOOKS

25 M 2022 05175

28/07/2022

STRAUSS ROMANIA SRL

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANO RICCO

26 M 2022 05176

28/07/2022

STRAUSS ROMANIA SRL

DONCAFÉ PROFESIONAL
PROFESSIONAL FILTER
COFFEE

27 M 2022 05177

28/07/2022

STRAUSS ROMANIA SRL

DONCAFÉ PROFESIONAL HOT
CHOCO

28 M 2022 05178

28/07/2022

IOAN BALABAN

ULSANO OILS

29 M 2022 05179

28/07/2022

ASOCIAȚIA CAMERA
FRANCEZĂ DE COMERȚ,
INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ
ÎN ROMÂNIA

LEBRIDGE CONNECTION,
INNOVATION,
COLLABORATION

30 M 2022 05180

28/07/2022

EXPERT MED IMPORT
EXPORT SRL

Expert Med

31 M 2022 05181

28/07/2022

CURĂŢELUL MAGIC S.R.L.

CURATELUL MAGIC

32 M 2022 05182

28/07/2022

BALANCE PHARMA SRL

LaringoSept BLU

33 M 2022 05183

28/07/2022

TAMIGA S.R.L.

Tamiga

34 M 2022 05184

28/07/2022

ANDREI-VALENTIN CIU

Ava Rose

35 M 2022 05185

28/07/2022

MIHAI OCTAVIAN BOZA

THE GANGSTER

36 M 2022 05186

28/07/2022

DR. PASCAL DAMEH CLINIC
S.R.L.

37 M 2022 05187

28/07/2022

DR. PASCAL DAMEH CLINIC
S.R.L.

DR. PASCAL DAMEH CHIRURG
ESTETICIAN

38 M 2022 05189

28/07/2022

ANIO ONLINE SRL

anio the light in your home

39 M 2022 05190

28/07/2022

ANDREI MUȘAT

CONMAG

40 M 2022 05192

28/07/2022

N&C SELMETAL ROM SRL

co art

41 M 2022 05193

28/07/2022

ROXANA FOOD SRL

Jar Mananci
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05151
28/07/2022
ANTENA TV GROUP SA, BD.
FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

ACADEMIA DE INFLUENCERI
(531)

Clasificare Viena:
02.01.24; 02.03.24; 16.01.11; 02.09.01;
15.09.18; 02.05.08; 05.05.20; 27.05.01;
26.11.07; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
10 7C), mov (Pantone 93 16C), verde
(Pantone 128 4C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative
descărcabile,
clipuri
care
conțin
înregistrări
muzicale,
clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași

informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
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organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații online pe internet, producție de reclame radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizarea de
informații de marketing, marketing pe internet,
studii de marketing, campanii de marketing,
servicii de marketing, marketing de produse,
marketing direct, marketing digital, consultanță
în marketing comercial, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de relaţii media,
abonament la un pachet media de informații,
sondaje de opinie, servicii de telemarketing,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de programe de teleshopping, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea

prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale
41. Divertisment
televizat,
divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical,
divertisment,
organizare
de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online,
proiectare
de
software
pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
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şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05152
28/07/2022
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA TURISM IN
BISTRITA-NASAUD, PIATA PETRU
RARES NR.1-2, JUD. BISTRIȚA
NĂSĂUD, BISTRITA, 420080,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

39. Servicii de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenție de turism și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05153
28/07/2022
CARSUPREME SRL, STR.
PLEVNEI, NR. 42, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

CarSupreme
(531)

Povestea Vinului in Podgoria
Lechinta by ADI Turism BN
(531)

Clasificare Viena:
05.07.10; 20.05.15; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04
(591) Culori revendicate:rosu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitate în domeniul
turismului și călătoriilor, servicii de publicitate
privind industria turismului, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comert on-line, cu ridicata si
amanuntul, servicii de agenții de import-export.

Clasificare Viena:
18.01.09; 26.11.25; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Injectoare pentru motoare, cuzineţi (organe
de maşini), lagăre pentru arbori de transmisie,
robinete (organe de maşini şi de motoare),
supape rabatabile pentru maşini, segmenţi de
pistoane, pistoane (organe de mașini sau de
motoare), cilindri (pistoane de -), motoare
(pistoane de -), curele de ventilatoare pentru
motoare, cartere pentru mașini și motoare,
manivele (organe de maşini), vilbrochenuri,
rulmenți cu bile, inele cu bile pentru rulmenți,
rulmenți cu ace, bujii de aprindere pentru
motoare cu explozie, curele pentru motoare,
cilindri de motoare, chiulase de motor, radiatoare
de răcire pentru motoare, demaroare pentru
motoare, bujii de încălzire pentru motoare diesel,
catalizatori, amortizoare de zgomot pentru
motoare, țevi de eșapament pentru motoare,
cilindri de maşini, pompe (organe de maşini
sau de motoare), regulatoare de viteză pentru
maşini şi motoare, vane (organe de mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), ventilatoare
pentru motoare
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12. Jante, ștergătoare de faruri, caroserii

pentru automobile, capote de motoare pentru
vehicule, avertizoare acustice de marșarier
pentru vehicule, huse pentru volane de vehicule,
indicatoare de direcție pentru vehicule, geamuri
de vehicule, portiere de vehicule, caroserii,
tapițerii pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, greutăți pentru echilibrarea
roților de vehicule, trenuri de mașini, volane
pentru vehicule, airbaguri (dispozitive de
protecție pentru automobile), parasolare pentru
automobile, antiorbire (dispozitive - pentru
vehicule), huse pentru pneul de rezervă,
portschiuri pentru vehicule, parbrize, ștergătoare
de parbriz, brichete pentru automobile, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cărucioare pentru furtunuri, ambreiaje pentru
vehicule terestre, bare de torsiune pentru
vehicule
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
facturare, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în

scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
închirierea de material publicitar, publicitate
radio profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul
vanzarii cu amanuntul si/sau cu ridicata si
servicii de vanzare cu amanuntul, cu ridicata
si online, toate in legatura cu injectoare
pentru motoare, cuzineţi (organe de maşini),
lagăre pentru arbori de transmisie, robinete
(organe de maşini şi de motoare), supape
rabatabile pentru maşini, segmenţi de pistoane,
pistoane (organe de mașini sau de motoare),
pistoane de cilindri, pistoane de motoare,
curele de ventilatoare pentru motoare, cartere
pentru mașini și motoare, manivele (organe
de maşini), vilbrochenuri, rulmenți cu bile,
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu ace,
bujii de aprindere pentru motoare cu explozie,
curele pentru motoare, cilindri de motoare,
chiulase de motor, radiatoare de răcire pentru
motoare, demaroare pentru motoare, bujii de
încălzire pentru motoare diesel, catalizatori,
amortizoare de zgomot pentru motoare, țevi de
eșapament pentru motoare, cilindri de maşini,
pompe (organe de maşini sau de motoare),
regulatoare de viteză pentru maşini şi motoare,
vane (organe de mașini), filtre (organe de
mașini sau de motoare), ventilatoare pentru
motoare, jante, ștergătoare de faruri, caroserii
pentru automobile, capote de motoare pentru
vehicule, avertizoare acustice de marșarier
pentru vehicule, huse pentru volane de
vehicule, indicatoare de direcție pentru vehicule,
geamuri de vehicule, portiere de vehicule,
caroserii, tapițerii pentru vehicule, circuite
hidraulice pentru vehicule, greutăți pentru
echilibrarea roților de vehicule, trenuri de mașini,
volane pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
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de protecție pentru automobile), parasolare
pentru automobile, dispozitive antiorbire pentru
vehicule, huse pentru pneul de rezervă,
portschiuri pentru vehicule, parbrize, ștergătoare
de parbriz, brichete pentru automobile, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cărucioare pentru furtunuri, ambreiaje pentru
vehicule terestre, bare de torsiune pentru
vehicule.
───────

poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, inclusiv de fișiere descărcabile
și de fișiere difuzate într-o rețea globală de
calculatoare, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05154
28/07/2022
CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,
STR. EPISCOP ROMAN
CIROGARIU, NR.53, AP.2, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

VOCEA GRAȘILOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de difuzare pe pagini web,
transmisii video, difuzare video, servicii de
videotext, servicii de videotelefonie, servicii
de videoconferință, transmisie de filme video,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de mesaje video, transmisie
video prin rețele digitale, furnizare de linkuri
către fișiere video, transmitere video interactivă
în rețele digitale, transmitere de date video
pe internet, servicii de difuzare video, audio și
tv, furnizarea accesului la un portal de videosharing, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, difuzare de material audio
și video pe internet, servicii de difuzare video
pe arii restrânse (narrowcasting), difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, servicii de transmitere digitală de
date audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere pe internet de materiale video, filme,

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05155
28/07/2022
STROESCU MIHAI DANIEL
PFA, SCURTESTI NR. 276,
JUD. PRAHOVA, SCURTESTI,
PRAHOVA, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

ORIGO redi at originem
(531)

Clasificare Viena:
17.01.19; 27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, insecte și larve
preparate, concentrat de roșii, concentrat pe
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bază de fructe pentru gătit, conserve de
fructe, conserve de legume, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, concentrate din
suc de legume pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, fructe conservate, fructe
fermentate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, aspic, gemuri, marmelada
din fructe, nuci comestibile, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
trufe (creme de trufe), prune preparate, prune
conservate, umpluturi pe bază de fructe pentru
plăcinte, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri şi tarte, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, murături, legume în saramură, cremă de
fructe, creme tartinabile pe bază de legumeș
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
fructe, gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de lactate, brânzeturi
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
băuturi aperitiv, băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, băuturi alcoolice de tip
bitter, vin, jeleuri alcoolice, rachiu de pere,
lichioruri, băutură spirtoasă fermentată, băuturi
distilate, distilat de vișine, vișinată, rachiu,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
care conțin fructe, cocteiluri alcoolice de fructe,
cocteiluri, amestecuri alcoolice pentru cocteiluri,
băuturi alcoolice pe bază de fructe fermentate,
băuturi spirtoase din prune, băuturi spirtoase
care conțin prune.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05156
28/07/2022
CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,
STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU, NR. 53, AP. 2,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

AFTER 40 SHOW

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, transmisii video,
difuzare video, servicii de videotelefonie, servicii
de videoconferință, transmisie de filme video,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de transmisie video, servicii
de comunicații video, servicii de mesaje video,
servicii de videotext interactiv, servicii de
teleconferință și videoconferință, servicii de
comunicații pentru videoconferințe, furnizare de
instalații de videoconferință, furnizare de linkuri
către fișiere video, transmitere video interactivă
în rețele digitale, transmitere de date video pe
internet, servicii de conferințe video prin satelit,
servicii de transmisie video la cerere, servicii
de difuzare video, audio și tv, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
transmitere de înregistrări audio și video în
rețele, furnizarea accesului la un portal de videosharing, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, difuzare de material audio și video
pe internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), difuzare de programe
video și audio prin internet, închiriere de aparate
pentru transmisia de semnale video, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, servicii de transmitere digitală de
date audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
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radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, furnizarea accesului de telecomunicații
la filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
telecomunicatii, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05157
28/07/2022
JOLLYCONTOR IMPEX SRL, STR.
PARCUL FEROVIARILOR, NR. 17,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

fluminia
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Toalete, toalete (w.c.), bazine de toaletă,
rezervoare de toaletă, instalații pentru toalete,
vase de toaletă, scaune de toaletă, capace
pentru vase de toaletă, capace sanitare pentru
vasul de toaletă, aparate pentru uscat mâinile
pentru toalete publice, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), chiuvete, picioare
de chiuvetă, dopuri pentru chiuvete, accesorii
pentru chiuvete, lavoare individuale, robinete
pentru lavoare, accesorii de scurgere pentru
lavoare, dopuri din metal pentru lavoare, lavoare
sub formă de cădițe, instalații sanitare, accesorii
de uz sanitar, aparate de uz sanitar, aparate
și instalații sanitare, instalații sanitare de baie,
dușuri, cabine pentru duș, cabine de duș,
furtunuri de duș, căzi cu duș, accesorii pentru
duș, instalații de baie, căzi de baie, instalații
sanitare și de baie și accesorii pentru instalații
20. Oglinzi care se înclină, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi de machiaj

pentru poșete, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, plăci de sticlă pentru oglinzi, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), agățătoare de oglinzi, nu din
metal, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți, oglinzi imprimate, oglinzi decorative,
rame pentru oglinzi, oglinzi (mobilier), oglinzi
de perete, oglinzi personale compacte, oglinzi
pentru bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi
de mână, oglinzi de buzunar, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi pentru pudriere, sticlă
argintată (oglinzi), oglinzi de baie, dulapuri cu
oglinzi, matrițe pentru oglinzi
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
facturare, închiriere de echipament de birou
în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), închirierea
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de material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online,
toate in legatura cu produsele din clasele
11 si anume: toalete, toalete (w.c.), bazine
de toaletă, rezervoare de toaletă, instalații
pentru toalete, vase de toaletă, scaune de
toaletă, capace pentru vase de toaletă, capace
sanitare pentru vasul de toaletă, aparate pentru
uscat mâinile pentru toalete publice, clapete
de acționare (piese pentru vase de toaletă),
chiuvete, picioare de chiuvetă, dopuri pentru
chiuvete, accesorii pentru chiuvete, lavoare
individuale, robinete pentru lavoare, accesorii de
scurgere pentru lavoare, dopuri din metal pentru
lavoare, lavoare sub formă de cădițe, instalații
sanitare, accesorii de uz sanitar, aparate de uz
sanitar, aparate și instalații sanitare, instalații
sanitare de baie, dușuri, cabine pentru duș,
cabine de duș, furtunuri de duș, căzi cu duș,
accesorii pentru duș, instalații de baie, căzi de
baie, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, si produsele din clasa 20 si
anume: oglinzi care se înclină, oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, oglinzi de machiaj
pentru poșete, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, plăci de sticlă pentru oglinzi, oglinzi
pentru machiat, pentru casă, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), agățătoare de oglinzi, nu din
metal, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți, oglinzi imprimate, oglinzi decorative,
rame pentru oglinzi, oglinzi (mobilier), oglinzi
de perete, oglinzi personale compacte, oglinzi
pentru bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi
de mână, oglinzi de buzunar, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi pentru pudriere, sticlă
argintată (oglinzi), oglinzi de baie, dulapuri cu
oglinzi, matrițe pentru oglinzi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2022 05158
28/07/2022
CRISTIAN - LUDOVIC BOROS,
STR. EPISCOP ROMAN
CIOROGARIU, NR. 53, AP. 2,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

Clasificare Viena:
29.01.12; 02.09.01
(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, videoconferință,
transmisii video, difuzare video, servicii de
videotext, servicii de videotelefonie, transmisie
de filme video, servicii de videoconferință,
servicii de încărcare video, transmisie video
la cerere, servicii de transmisie video, servicii
de comunicații video, servicii de mesaje video,
servicii de videotext interactiv, transmisie video
prin rețele digitale, servicii de teleconferință
și videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere video interactivă în rețele
digitale, transmitere de date video pe internet,
servicii de conferințe video prin satelit, servicii
de difuzare video, audio și tv, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
furnizarea accesului la un portal de videosharing, transmitere de înregistrări audio și video
în rețele, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, difuzare de material audio și video
pe internet, servicii de difuzare video pe arii
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restrânse (narrowcasting), închiriere de aparate
pentru transmisia de semnale video, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, servicii de transmitere digitală de
date audio și video, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, transmisie de informații prin intermediul
sistemelor de comunicații video, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului la un portal de internet care conține
programe video la cerere, transmitere de
conținut audio și video prin intermediul rețelelor
de calculatoare, transmisii audio, video și
multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, transmitere pe internet de materiale
video, filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio
și de informații, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05159
28/07/2022
SANODOR SRL, STR. MIHAI
VITEAZU NR.19, C1-36, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMT, 610249,
NEAMȚ, ROMANIA

FLAXILK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Perne, perne pentru bebeluși, paturi,
așternuturi, saltele și perne.
22. Materiale de umplere, exceptând hârtia,
cartonul, cauciucul sau materialele plastice,
materiale de umplutură (cu excepția cauciucului
sau materialelor plastice), umplutură pentru
cuverturi matlasate, umplutură pentru perne

tapisate, umpluturi pentru perne, umpluturi
pentru pilote, materiale pentru umplere și
capitonare (exceptând hârtia, cartonul, cauciucul
sau materialele plastice).
24. Huse pentru perne, țesături matlasate (huse
pentru perne și saltele), plăpumi.
35. Campanii de marketing, concepere de
material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare
de planuri de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, marketing de produse, întocmire
de reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing digital, marketing folosind
influenceri, marketing pe internet, marketing
utilizând factori de influență, impartirea de
esantioane de produse, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări
de produse, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, plasare
de reclame, pregătire de campanii publicitare,
pregătirea și distribuirea reclamelor, promovare
online de rețele informatizate și pagini
web, promovare de produse prin influeceri,
promovare de produse prin factori de influență,
promovarea vânzărilor, publicitate, publicitate
online, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05160
28/07/2022
IMPERIAL GAS 2002 SRL, BD.
AUREL VLAICU NR.311, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

HOTEL NEVADA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 26.04.05;
07.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale evaluarea
antichităților managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,

managementul financiar al plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incendiu, evaluare
fiscala, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanțare pentru achiziția în rate / finanțare
pentru achiziția prin închiriere împrumuturi
în rate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanță în asigurări, oferirea
de informații în domeniul asigurărilor, afaceri
imobiliare, transfer electronic de cripto active,
evaluare financiară a activelor de proprietate
intelectuală, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, multifinanțare servicii de plăti cu
portofel electronic, schimb financiar de cripto
active investiții în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viață împrumuturi
(finanțare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri / agenți
de bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni,
servicii de garanții, emiterea de jetoane
valorice, emiterea de cecuri de călătorie, funcții
de administrator fiduciar / custode, transfer
electronic de fonduri prin intermediul tehnologiei
blockchain, emiterea de cecuri-cadou, servicii de
mobile banking.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de unități de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet furnizarea
de facilități pentru camping, servicii de cantina,
închirierea de scaune, mese, fețe de masă,
sticlărie închirierea aparatelor de gătit, servicii
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de creșă (crâche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, sculptură în alimente, servicii
de tabere de vacanță (cazare), servicii de
cazare hotelieră, rezervări de hoteluri închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
ședințe, servicii de motel, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
și plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanță închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
servicii de adăposturi de animale/hingheri,
cazare temporară în case de transit, închiriere
de spații de cazare de vacanță, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de vestiare/
cabine portabile, servicii de critică gastronomică
(oferirea de informații despre alimente și băuturi),
servicii de restaurant cu vânzare pentru acasă,
închirieri de mobilier, închirieri de mobilier de
birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05161
28/07/2022
RCS & RDS S.A , STR. DR.
STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
2, SECTOR 5 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

DIGI INFO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicatii.
41. Educație,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05162
28/07/2022
TURQUOISE BAKERY SRL,
ALEEA MOZAICULUI NR.1, BL. B4,
SC.B, AP.57, CAM.2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022196, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05163
28/07/2022
SC SKY MAP SRL, STR. CHINDIEI
NR. 22-24, ET.1, AP.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET.1,
AP.C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

SKY MAP
(531)

Turquoise Bakery
homemade with
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb (Hex #ffffff),
verde (Hex #66ffcc), portocaliu (Hex
#ffad00)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, produse de cofetarie,
produse de patiserie, produse de cofetărie
din fructe, aluat de patiserie, pâtés en croûte
(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
produse de cofetărie cu migdale, biscuiţi /
fursecuri, torturi/prăjituri, bomboane de decor
pentru torturi, ciocolată, produse de cofetărie /
produse de cofetărie cu zahar, cremă din ouă
şi lapte, produse de cofetărie sub formă de
spumă, jeleuri de fructe (produse de cofetărie ),
îngheţată, macarons, marţipan, petits fours,
biscuiţi petit-beurre, produse din ciocolată cu
lichior.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05; 24.17.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, tablori
personalizate, postere din hârtie, postere
montate, postere personalizate, albume cu
postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii din hârtie
sau carton, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de artă
grafică, reproduceri grafice.
35. Servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: picturi (tablouri) înrămate sau
nu, tablouri personalizate, postere din hârtie,
postere montate, postere personalizate, albume
cu postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de artă grafică, reproduceri grafice,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate, în
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special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, realizare de material
publicitar.
41. Tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de divertisment, fotografie., fotografie.
45. Selectare de cadouri personale pentru terți.

publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, realizare de material
publicitar.
41. Tehnoredactare computerizată electronica,
servicii de divertisment, fotografie.
45. Selectare de cadouri personale pentru terți.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05164
28/07/2022
SC SKY MAP SRL, STR. CHINDIEI
NR. 22-24, ET.1, AP.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET.1,
AP.C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

HARTA STELELOR

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, tablori
personalizate, postere din hârtie, postere
montate, postere personalizate, albume cu
postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii din hârtie
sau carton, reproduceri artistice imprimate,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de artă
grafică, reproduceri grafice.
35. Servicii de vânzare online în legătură cu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: picturi (tablouri) înrămate sau
nu, tablouri personalizate, postere din hârtie,
postere montate, postere personalizate, albume
cu postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de artă grafică, reproduceri grafice,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05165
28/07/2022
MITICĂ PELICAN, STR. FARULUI
NR.5, BL.TD11, SC.C, ET.3,
AP.28, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON
NR.243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

gogoshell Gogoși turcești
&incă ceva delicios
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 08.01.25
(591) Culori revendicate:mov, crem,
portocaliu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, alimente refrigerate
constând în principal din pește, antreuri pe
bază de legume, antreuri preparate constând
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în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, aripioare de pui, aperitive pe bază
de cartofi, bisque, brioșe cu ouă, bucățele de
piept de pui pane(nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bulgogi (fel de mâncare coreeană din carne
de vită), burtă de vită, calmar preparat, carne
de vită preparată, carne prajita de pui, carne
preparată, cartofi prăjiți sub formă de aperitive,
cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), cartofi umpluți, chiftele
din pește, chili con carne (tocană de ardei
iute și carne), cine preambalate care conțin
în principal fructe de mare, cine preambalate
constând în principal din vânat, clătite de cartofi,
consommé-uri (supa), cremă de fructe, cuiburi
de păsări, comestibile, falafel, fasole cu carne
de porc la conservă, fasole gătită în sos de
soia (kongjaban), feluri de mâncare preparate
din carne, fileuri de pește la grătar, frigărui shish
kebab, frittata (omletă italiană), galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), ghiveci, ghiveci cu
ouă, gătit la vapori, gogoși, gogoși cu brânză
proaspătă de vaci, guacamole (avocado pasat),
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de carne,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de tofu,
găluște (din carne), mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și sos
de soia fermentat (sogalbi), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate constând
în principal din pește, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri gătite
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în totalitate sau aproape în
totalitate carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate care constau în principal
din kebab, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care

conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, masline
umplute, melci preparați (escargot), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, ouă marinate, ouă scoțiene, paste
pentru supă, pastramă de porc, pastramă de
pui, pastramă de rață, pastramă din carne de
vită, pește cu aromă de cartofi prăjiți, pește
gătit și congelat, plăcintă cu carne, pârjoale din
carne, preparate pentru supă de legume, pui la
grătar (yakitori), pui teriyaki, quenelle (pește),
rulouri din pastă de pește, prăjite (chikuwa), rösti
(chiftele cu cartofi gratinați prăjiți), salate aperitiv,
salate cu carne de pasăre, salate de cartofi,
salate de fructe, salate de legume, salate pe
bază de cartofi, salate preparate, salată caesar,
salată de pui, sarmale în foi de viță, sashimi, sos
de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți chili,
sos de fasole, sosuri de brânză, supă de bame,
supe, surimi, tajine (fel de mâncare preparat
din carne, pește sau legume), tocane (alimente),
tocană cu curry semipreparată, tocană de vită,
tocăni, turte din pastă de pește fierte în abur
sau prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
amestecuri de brânză, bastoane de mozzarella,
brânzeturi, brânză tartinabilă, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, creme de brânză, mascarpone,
mix de brânzeturi, budinci pe bază de lapte,
băuturi pe bază de produse lactate, deserturi
din iaurt, deserturi preparate din produse lactate,
deserturi reci din produse lactate, frișcă, produse
lactate ( -), lichior de ouă (non-alcoolic), produse
lactate tartinabile, produse tartinabile lactate cu
conținut redus de grăsimi, shake-uri din lapte,
sosuri pe bază de lactate, sosuri pentru gustări,
supe și baze de supă, extracte din carne.
30. Aperitive (tartine), aperitive pe bază de
făină, baghete umplute, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, băuturi
pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu aromă de carne, biscuiți cu aromă
de plante, biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez,
biscuiți sărați din orez, biscuiți umpluți cu
brânză, blat de pizza, blaturi de pizza coapte
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în prealabil, blaturi de pizza congelate, brioșe,
chifle umplute, cipsuri de cartofi cu glazură
de ciocolată, clătite, clătite americane, clătite
congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite
din fasole mung (bindaetteok), clătite kimchi
(kimchijeon), clătite sărate, covrigei, crusta de
pizza, empanada, jeleu de hrișcă memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna, lipii cu pui,
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri preparate sub
formă de pizza, okonomiyaki (clătite sărate
japoneze), paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza congelată,
pizza conservată, pizza fără gluten, pizza
preparată, pizza proaspătă, pizza refrigerată,
pizza împăturită (calzone), pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizze negătite, plăcinte,
plăcinte cu carne, plăcinte cu legume, plăcinte
cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie conținând legume și pește,
prânzuri la cutie constând din orez, cu carne,
pește sau legume adăugate, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), produse
de patiserie din foitaj care conțin șuncă, produse
de patiserie din legume și carne, produse pentru
gustări preparate din pesmet, quiche (preparat
culinar franțuzesc), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de primăvară, rulouri
de pâine umplute, salate de paste, salată de
macaroane, salată de orez, sandvișuri, snackuri preparate din făină de cartofi, snacksuri
din grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust
de brânză, spaghetti și chiftele, sushi, tartă de
orez, tortillas, tăiței prăjiți cu legume (japchae),
tăiței ramen, turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton,
cafea, ceaiuri, cacao și inlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, arahide (produse
de cofetărie pe bază de -), arome pe bază de
ciocolată, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați
condimentați, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de

fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, chifle cu gem, chipsuri de cofetărie
pentru copt, ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
creme pe bază de ciocolată, creme tartinabile
pe bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate, (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), deserturi cu înghețată, drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri sub
formă de cremă spumă, dulciuri sub formă de
spume, dulciuri înghețate, dulciuri de inghețată
cu iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan
(produse de cofetarie), fondue din ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, fructe trase
în ciocolată, fulgi, fulgi de patiserie de unt
de arahide, garnituri de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
gheață pentru produse de cofetărie, glazură
de ciocolată, glazură din bezele, gofre de
ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, jeleuri de fructe cofetărie), lapte
de pasăre, marțipan, marțipan din ciocolată,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
migdale acoperite de ciocolată, măr pané,
înghețate și dulciuri, înghețată vegană, torturi
de inghețată, inghețată cu fructe, înghețată din
lapte, sosuri pentru înghețată, amestecuri de
inghețată, batoane de inghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
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infuzată cu alcool, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori de ciocolată, pâine, napolitane din
hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
pandișpanuri japoneze (kasutera), panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
praline cu napolitană, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal,ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de caramel, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie congelate,
prăjituri pe baza de înghețată, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri din mei sau boabe
de orez expandat legate cu zahăr (okoshi),
prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-gashi),
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), prăjituri uscate din făină de orez cu
zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri pentru
prajituri, baclava, batoane de prăjitură, biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
aromă de fructe, biscuiți cu fructe, biscuiți cu
glazura de ciocolată, biscuiți cu glazură, biscuiți

cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, biscuiți de turtă dulce, biscuiți dulci
pentru consum uman, biscuiți pe jumătate înveliți
în ciocolată, biscuiți pentru brânză, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale,
biscuiți pentru consum uman, preparați din malț,
biscuiți sub formă de rulouri, biscuiți înveliți în
ciocolată, brioșe (muffins), budinci de crăciun,
chifle cu cremă, churros, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigi cu glazură de
ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garnituri,
cozonac secuiesc (kurtos kolacs), coșulețe din
foietaj umplute cu diverse garnituri (vol-auvent), creme bavareze, creme de zahăr ars,
cremșnituri, deserturi preparate (produse de
patiserie), ecleruri, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, foi de patiserie congelate, foi
de plăcintă, fursecuri, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, gogoși cu gaură în mijloc, gustări
de tip tort de fructe, madlene, mieji de nucă și
alți mieji trași în zahăr caramelizat, napolitane,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, înveliș pentru rulouri de primăvară,
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, pandișpan copt pe aburi (fagao), paste
de ciocolată, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), patiserie, pesmeciori (prăjituri),
pișcoturi, pișcoturi (prăjituri), plăcinte cu afine,
pâtés en croûte, placinte cu mere, plumchecuri,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu cremă, plăcinte
cu dovleac, plăcinte cu răvaș, plăcinte fără
carne, prăjitură cu migdale, prăjiturele, prăjiturele
din aluat prăjit, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu blat
pufos congelate, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu căpșuni, prăjitură de
malț, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură din melasă,
prăjiturăpentru micul dejun, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din aluat prăjit (karintoh),
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, prăjituri mici cu ciocolată,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte, prăjituri
înghețate, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie conținând creme și fructe,
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produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
produse de patiserie cu umpluturi de fructe,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse
de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, rulouri (produse de patiserie),
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
sachima, savarine, scoici de aluat pentru
tarte, scoici de patiserie, scoici de patiserie
pentru monaka, sufleuri, tarte, tarte cu cremă
englezească custard, tarte cu melasă, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate,
torturi, torturi cu cremă, torturi pentru ocazii
speciale, torturi vegane, turtă dulce, turtă dulce
olandeză (taai taai), vafe din ciocolată, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse pe bază de ciocolată,
trufe cu rom (produse de cofetărie), rulouri cu
scorțișoară, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), sosuri de
ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tiramisu,
trufe (produse de cofetărie), trufe de ciocolată,
turte indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard), zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, chipsuri de
ciocolată, decorațiuni din bomboane pentru
prăjituri, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
fondante (cofetărie), glazură dulce, glazură de
prăjituri, glazuri dulci, glazuri cu aromă de
ciocolată, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, glazuri lucioase, glazură
pentru produse de cofetărie, pastă de fondant,
pastă de zahăr, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, umpluturi pe bază de cafea,
umpluturi pe bază de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bufet
salate, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
ceainării, decorare de alimente, decorare de
torturi, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de gogosi, ciocolata, clătite, deserturi,
pateuri, biscuiti, prajituri, si inghețată dintr-o

rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
servicii oferite de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de banchete, organizare
de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
sculptură culinară, servicii de catering, servicii
de cofetarie, servicii de ceainărie, 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, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servirea de băuturi
în berării, servirea de băuturi în microberării,
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sevicii de baruri care servesc bere, snack-baruri,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu privire
la prepararea alimentelor și băuturilor, furnizare
de informații cu privire la servicii de bar, furnizare
de informații din domeniul culinar printr-un site
web, furnizare de informații referitoare la baruri,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.
───────
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Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
agenții de presă, asigurarea accesului la rețele
de telecomunicații, asigurarea accesului la
telecomunicatiile in banda larga, camere de
chat virtuale prin intermediul mesajelor de text,
colectare și transmitere de mesaje, comunicare
de date prin mijloace de telecomunicații,
comunicare de date prin mijloace electronice,
comunicare de date prin radio, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de informații prin satelit, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicarea prin
telegramă, comunicații mobile radio, comunicații
peer-to-peer, comunicații prin radio, comunicații
prin rețele electronice, comunicații prin telegraf,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, comunicații
telegrafice, comunicații telematice prin terminale

de calculator, comunicații radio, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță
în domeniul telecomunicațiilor, consultanță
în telecomunicații, consultanță profesională
privind telecomunicațiile, emisiuni de știri
(transmisii), expediere de înștiințări, exploatare
de rețele de telecomunicații în bandă largă,
exploatare de sisteme de telecomunicații,
exploatarea antenelor de recepție satelitpământ,
exploatarea
emițătoarelor
de
televiziune pământ-satelit, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, exploatarea sateliților
de telecomunicații, exploatarea sistemelor de
comunicații prin radiofrecvență, exploatarea
sistemelor electronice de comunicații, furnizare
de capacitate de satelit (telecomunicații),
furnizare de comunicații prin radio, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru
centre de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, furnizare de informații
privind comunicarea fără fir, furnizare de
informații privind comunicațiile media, furnizare
de informații privind tarifele din domeniul
telecomunicațiilor, furnizare de instalații de
comunicare pentru schimbul de date electronice,
furnizare de instalații și echipamente pentru
videoconferințe, furnizare de rapoarte referitoare
la comunicații, furnizare de servicii de
comunicații prin folosirea cartelelor telefonice
sau a cardurilor de debit, furnizare de
servicii de radio mobil privat, furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de timp
de emisie pentru servicii de comunicații,
furnizarea accesului de mare viteză la
rețele de calculatoare și de comunicații,
furnizarea accesului la rețele de comunicații
electronice și la baze de date electronice,
furnizarea accesului la servicii de stocare de
telecomunicații, furnizarea de conexiuni de
telecomunicații electronice, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, informații
în domeniul telecomunicațiilor, radiocomunicații,
radiocomunicații mobile, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, retransmisie de imagini
prin satelit, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor
de știri pentru telecomunicații, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii audiotext, servicii consultative și de
consultanță privind comunicațiile fără fir și
echipamentele pentru comunicațiile fără fir,
servicii de acces al telecomunicațiilor, servicii de
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accesare a telecomunicațiilor, servicii de agenții
de știri electronice, servicii de binefacere în
domeniul telecomunicațiilor, servicii de colectare
și transmitere de mesaje, servicii de comunicare
de date accesibile prin cod de acces, servicii
de comunicare de date care pot fi accesate
cu parolă, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații ale
agențiilor de presă, servicii de comunicații
audiovizuale, servicii de comunicații electronice
cu privire la autorizarea cardurilor de credit,
servicii de comunicații electronice pentru bănci,
servicii de comunicații electronice pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru pregătirea informațiilor financiare, servicii
de comunicații electronice pentru transmisia de
date, servicii de comunicații electronice pentru
transmisie prin antene, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
transmiterea electronică a imaginilor, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații prin satelit, servicii de comunicații
prin satelit pentru utilizatorii profesioniști, servicii
de comunicații prin teleimprimator, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de consultanță referitoare
la comunicații, servicii de consultanță în
domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de consultanță în telecomunicații, servicii
de
difuzare
și
comunicații
interactive,
servicii
de
geolocalizare
(servicii
de
telecomunicații), servicii de informare prin
radio, servicii de informare privind rețelele
electronice de comunicare, servicii de
informare privind telecomunicațiile, servicii de
informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de informare și consiliere privind serviciile
de telecomunicații, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
mesagerie, servicii de mesagerie unificata,
servicii de partajare a timpului pentru
aparatele de comunicații, servicii de radio-

fax, servicii de radiocomunicații, servicii de
radiocomunicații de bandă largă, servicii
de rețele de radiocomunicații, servicii de
rețele de radiotelefonie maritimă, servicii de
rețele de telecomunicații mobile, servicii de
telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații interactive,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea de
date, servicii de telecomunicații pentru pasagerii
aeronavelor, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică, servicii
de telecomunicații legate de comerțul electronic,
servicii de telecomunicații pentru compoziții
tipografice, servicii de telecomunicații pentru
obținerea de informații din bănci de date,
servicii de telecomunicații pentru transmiterea
de informații prin fax, servicii de telecomunicații
prin fibră optică, servicii de telecomunicații
prin satelit, servicii de telecomunicații prin
telegraf, servicii de telecomunicații în rețele de
fibră optică, fără fir și prin cablu, servicii de
telecomunicații între instituții financiare, servicii
de telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de transmisie de date, servicii de
transmisie de date cu debit ridicat pentru
operatorii de rețele de telecomunicații, servicii
de transmisie de informații prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de transmisie de voce
și de date, servicii de transmisie de text
pe ecranul televizorului, servicii de transmisie
electronică de imagini, servicii de transmisie
electronică de informații, servicii de transmisie
electronică și de telecomunicații, servicii de
transmisie prin benzi de telegraf, servicii de
transmisie prin benzi telegrafice, servicii de
transmisie securizată de date, sunete și imagini,
servicii de telefonie și telefonie mobilă, servicii
de transmisie, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de telex, servicii de
transmisie video, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisii digitale,
servicii de transmitere de date prin intermediul
rețelelor telematice, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de trimitere și primire de mesaje,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii pentru
transmiterea electronică de voce, servicii
telegrafice, servicii telematice care pot fi
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accesate cu parolă, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), telecomunicații prin radio,
telex, transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date,
sunete și imagini prin sateliți, transmisie de
filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
satelit, transmisie de informații din baze de
date prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații prin coduri telematice,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații prin teleimprimator, prin satelit,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații și imagini referitoare la
produse farmaceutice, medicamente și igienă,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisie de
mesaje prin telegrame, transmisie de mesaje
scurte, transmisie de mesaje text asistată de
calculator, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de mesaje și imagini codificate,
transmisie de pachete de date și imagini,
transmisie de semnale pentru comerț electronic
prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme
de comunicații de date, transmisie de sunet
asistată de calculator, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de
informații prin radio, transmisie de informații
prin teleimprimatoare, transmisie de informații
privind piața bursieră cu ajutorul mediilor de
telecomunicații, transmisie de la distanță de date
prin intermediul telecomunicațiilor, transmisii
video, difuzare video, transmitere de date video
pe internet, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere video interactivă în rețele
digitale, difuzare de material audio și video pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
video-sharing, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, furnizarea accesului la un
portal de internet care conține programe video
la cerere, transmitere de difuzări digitale audio

și video într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv de
fișiere descărcabile și de fișiere difuzate întro rețea globală de calculatoare, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05167
28/07/2022
UNIMIG STORE SRL, STR. GH.
DOJA, NR. 6, BL. 3A, SC. 6, AP.
110, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
800486, GALAȚI, ROMANIA

QYNTECH

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,

de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05168
28/07/2022
OFICIUL ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR
, CALEA VICTORIEI, NR. 118, ET.
4-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010093, ROMANIA

ORDA OFICIUL
ROMÂN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.04.05; 02.01.23;
20.05.13
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Ștampile cu adresă, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
invitații (papetărie), bannere din hârtie, semne
de cărți, fanioane din hârtie, calendare,
cataloage, fluturași publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), reviste (publicații periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), stegulețe din hârtie, buletine
informative, ziare, agende, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, postere, materiale tipărite, publicații
tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte.
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, managementul afacerilor cu privire
la artiști, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenție de informații comerciale, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
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, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenție de importexport, 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, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, 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 comerciale,
organizarea de spectacole de modă în

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
28/07/2022

scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor
de fotocopiere, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor și datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea și menținerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.

41. Academii (educație), închirierea lucrărilor

de artă, închirierea echipamentelor audio,
spectacole cinematografice / spectacole
de cinema, servicii de club (divertisment
sau educație), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de knowhow (instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, furnizarea de informații
în domeniul educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, microfilmate, servicii de bibliotecă

mobilă, servicii de model pentru artiști,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilități pentru muzee (prezentări,
expoziții), servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, divertisment radio, producția
de programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților de
recreere, furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
divertisment sau culturale, scrierea de scenarii
de film, altele decât cele publicitare.
42. Servicii de arhitectură, consultanță în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
servicii de cartografie, 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, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți, crearea și
proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
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, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
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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, 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, dezvoltare
de platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05169
28/07/2022
ROPLAST IMPEX SRL, BD.
VOLUNTARI, NR. 30, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BD. LIBERTATII,
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP.
55, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

ROPLAST

(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.21; 26.11.03; 24.07.23
(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Mușama, mușamale, mușama (fețe de
masă), nu din hârtie, fețe de masă, fețe de
masă plastice, fețe de masă din materiale
textile, fețe de masă, din alte materiale decât
hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință, țesături laminate, țesături
adezive, țesături impermeabile, țesături din vinii,
țesături pentru decorațiuni interioare, perdele din
material textil sau plastic, draperii din material
textil sau plastic, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de duș
din materiale textile ignifuge, perdele de duș din
material plastic, perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți (nu din
materiale textile), tapet, tapet din material textile,
covorașe de baie, covoare pentru duș, covoare
de cauciuc, covorașe antiderapante pentru duș.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, respectiv: mușama,
mușamale, mușama (fețe de masă), fețe de
masă, fețe de masă plastice, fețe de masă din
materiale textile, fețe de masă, din alte materiale
decât hârtie, fețe de masă din materiale textile
de unică folosință, țesături laminate, țesături
adezive, țesături impermeabile, țesături din vinil,
țesături pentru decorațiuni interioare, perdele din
material textil sau plastic, draperii din material
textil sau plastic, perdele pentru duș, perdele
din plastic pentru cabine de duș,perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din material plastic, perdele de duș din
materiale textile sau din materiale plastice),
covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale
pentru acoperirea pardoselilor existente, carpete
agăţate pe pereţi (nu din materiale textile),
tapet, tapet din material textile, covorase de
baie, covoare pentru duș, covoare de cauciuc,
covorașe antiderapante pentru duș, cu excepția
transportului acestora, permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
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sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, distribuire de fluturași, broșuri,
materiale tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuire de mostre, distribuire de produse în
scopuri publicitare, distribuire de prospecte și
de mostre, distribuire de reclame pe stradă,
distribuire și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,

expoziții comerciale și servicii expoziționale,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri pentru terţi, furnizarea de informații
despre vânzarea de produse, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații în materie de afaceri, furnizarea
de informații privind clasamentul vânzărilor
de produse, managementul și administrarea
afacerilor, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri în scopuri comerciale și de promovare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea comercială,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea vânzărilor,
publicitate online, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fire de tricotat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fire de cusut,
servicii pentru promovarea exporturilor, servicii
de vânzări prin licitații disponibile pe internet,
servicii de vânzare prin licitație publică, servicii
de comerț cu amănuntul si cu ridicata , servicii
de comerț a produselor din clasele 24 si 27.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05170
28/07/2022
STRAUSS ROMANIA SRL,
STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

DONCAFÉ PROFESIONAL
COFFEE CREAMER
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.03
(591) Culori revendicate:galben, auriu,
turcoaz, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,

pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
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extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05171
28/07/2022
STRAUSS ROMANIA SRL,
STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO
CREMA PERFETTA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.03; 02.09.14; 11.03.04
(591) Culori revendicate:auriu, alb, negru,
verde deschis, verde inchis, gri, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
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automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte

de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────
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(151)
(732)

(540)

M 2022 05172
28/07/2022
SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL,
STR. HORTENSIEI, NR. 49 C,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023012,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05173
28/07/2022
STRAUSS ROMANIA SRL,
STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

SPRINT ROAD 66
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 27.07.01; 26.11.03; 24.01.01
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu ,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanți, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiță
și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
7. Mașini și mașini unelte, motoare (cu excepția
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje și
organe de transmisie (cu excepția celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, incubatoare pentru
ouă, distribuitoare automate.
───────

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANDE AROMA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.03; 02.09.14; 11.01.13; 11.01.19;
11.03.04
(591) Culori revendicate:galben, auriu, alb,
negru, portocaliu , roz , rosu, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
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fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe

de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────
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M 2022 05174
28/07/2022
ROYAL INK BOOKS, STR. ZARII,
NR. 9, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050461, ROMANIA
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M 2022 05175
28/07/2022
STRAUSS ROMANIA SRL,
STR. NICOLAE TECLU, NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032368,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

RI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.21;
24.09.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

DONCAFÉ PROFESIONAL
ESPRESSO GRANO RICCO
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 02.09.14;
20.01.05; 26.01.01; 26.11.03; 11.03.04
(591) Culori revendicate:galben, auriu,
alb, negru, rosu deschis, rosu inchis,
portocaliu, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
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fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe

de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────
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M 2022 05176
28/07/2022
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

DONCAFÉ PROFESIONAL
PROFESSIONAL
FILTER COFFEE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.01; 11.03.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:galben, auriu, alb,
negru, verde, portocaliu, gri, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu

fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare.
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
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de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate
de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────

(210)
(151)
(732)
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(540)

M 2022 05177
28/07/2022
STRAUSS ROMANIA SRL, STR.
NICOLAE TECLU, NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

DONCAFÉ PROFESIONAL
HOT CHOCO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.11; 26.11.12; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08
(591) Culori revendicate:galben, auriu, Alb,
negru, maro, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Râșnițe de cafea electrice, râşniţe de cafea,
altele decât cele acţionate manual, mixere
electrice pentru cafea, mașini (industriale)
pentru prepararea băuturilor, mașini pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, mașini
electromecanice pentru prepararea alimentelor
sau băuturilor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, distribuitoare
automate, distribuitoare automate (acționate cu
fise), mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
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pentru vehiculele terestre), mașini automate
(distribuitoare) de vânzare
9. Densitometre pentru cafea, măsuri pentru
cafea, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de cântărire, de măsurare,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Aparate de cafea, mașini de cafea,
filtre electrice de cafea, capsule de cafea,
goale, reîncărcabile, percolatoare electrice de
cafea, aparate pentru prăjit cafea, mașini
electrice de cafea espresso, ibrice de cafea
electrice, fără fir, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, mașini electrice de
făcut cafea, prăjitoare de cafea, distribuitoare
electrice de băuturi, aparate pentru răcirea
băuturilor, distribuitoare de băuturi încălzite
electric, instalații de încălzire a băuturilor,
sisteme de încălzire a băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru păstrarea băuturilor, aparate
electrice pentru încălzirea băuturilor, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea băuturilor, aparate
termoelectrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru menținerea caldă a băuturilor
fierbinți, aparate electrice pentru încălzirea apei,
pentru prepararea băuturilor, echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, aparate și
instalații de incălzit, de răcit, de producere a
vaporilor, de coacere, de uscare, de refrigerare.
29. Frișcă lichidă sau praf pentru cafea, frișcă
sub formă de praf pentru cafea, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lapte cu conținut de cafea,
înlocuitor de frișcă lichidă sau praf pentru cafea,
fără conținut de lapte, băuturi din lapte cu
aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate.
30. Cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
decafeinizată, cafea verde, cafea neprăjită,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, concentrate de cafea, cafea gata
preparată, cafea cu ciocolată, esență de cafea,
cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, uleiuri de cafea, doze de cafea, pline,
arome de cafea, cafea cu gheață, extracte
de cafea, cafea cu lapte, înlocuitori de cafea,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, boabe de cafea
măcinate, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, cicoare (înlocuitori de cafea),
boabe de cafea prăjite, amestecuri de extracte
de cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, umpluturi pe
bază de cafea, înlocuitori de cafea (surogate

de cafea sau preparate din plante folosite în
loc de cafea), băuturi cu gheață pe bază de
cafea, amestecuri de cafea de malț cu cacao,
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi, preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cafea), băuturi pe bază de cafea
cu conținut de lapte, cafea (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato), băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai, ceai, cacao, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile.
32. Bere cu aromă de cafea, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale și carbogazoase, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de furnizare de cafea pentru
birouri (furnizare de băuturi), servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea
de băuturi, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de alimentație publică,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii de bistro, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05178
28/07/2022
IOAN BALABAN, STR.
CAZANESTI, NR.9, JUDET
VALCEA, RAMNICUL VALCEA,
16035, VALCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

ULSANO OILS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comert online, amanuntul, cu
ridicata, servicii de agentii de import.
───────

M 2022 05179
28/07/2022
ASOCIAȚIA CAMERA FRANCEZĂ
DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ ÎN ROMÂNIA,
STR. GHEORGHE ȚIȚEICA, NR.
212-214, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

LEBRIDGE CONNECTION,
INNOVATION,
COLLABORATION
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX#00BDCD), albastru
(HEX#00447C), rosu (HEX#ED1651)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, servicii it, testare,
autentificare și controlul calității.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05180
28/07/2022
EXPERT MED IMPORT EXPORT
SRL, STRADA ACVARIULUI, NR.
14, SECTOR 6, BUCURESTI,
061493, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

Expert Med
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate:verde (PMS 382),
turcoaz (PMS 320)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat.
5. Produse
igienice
pentru
medicină,
dezinfectante, suplimente alimentare, preparate
și articole dentare, produse și articole pentru
igienă.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate și instrumente medicale și
veterinare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.
───────

M 2022 05181
28/07/2022
CURĂŢELUL MAGIC S.R.L., STR.
VETERANILOR, NR. 13, BL. M6,
SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

CURATELUL MAGIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
balsamuri pentru rufe, detergenți pentru rufe,
detergenți ecologici de rufe, bile de spălat
rufe care conțin detergent de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer,
produse pentru spălat rufele care atrag culorile,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
și extracte aromatice, detergenți pentru vasul
wc, detergenți de uz casnic, detergenți de uz
menajer, produse pentru curățarea geamurilor
(de lustruire), produse sub formă de spray
pentru curățarea geamurilor, produse pentru
curățarea pardoselilor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, detergenți pentru spălarea vaselor,
produse de curățat pentru cuptoare, soluții de
curățare pentru îndepărtarea petelor, odorizante
de casă, articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante
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bețișoare parfumate, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, odorizante pentru materiale
textile, produse pentru odorizarea aerului,
produse pentru odorizarea aerului în automobile.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05182
28/07/2022
BALANCE PHARMA SRL,
DIMITRIE POMPEIU, NR.10A,
ETAJ 2, CLADIREA CONECT,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020337,
ROMANIA

LaringoSept BLU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante.
35. Publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05183
28/07/2022
TAMIGA S.R.L., STR. MATEI
MILLO, NR. 25S, CAMERA 1,
JUDET ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Tamiga

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de videouri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare
de reprezentații muzicale, reprezentații muzicale
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, divertisment, organizarea
de spectacole muzicale, organizarea de
spectacole muzicale live, organizarea de
concerte muzicale pentru radio, concerte
muzicale pentru televiziune, producție de
spectacole muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, organizarea de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, producere de concerte muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, activităţi
culturale, servicii culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de evenimente
culturale, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
reprezentații de muzică live, organizare de
divertisment muzical, concerte de muzică în
direct, organizare de spectacole muzicale în
direct, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de spectacole, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
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pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05184
28/07/2022
ANDREI-VALENTIN CIU, STR.
CONSTANTEI, NR. 1, JUDET
CONSTANTA, TARGUSOR,
CONSTANȚA, ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

Ava Rose
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, furnizare
de servicii de informare și consiliere în
domeniul comerțului electronic, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,

servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, publicitate on-line întro rețea informatizată, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, servicii de intermediere
comerciala, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fișiere de muzică
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05185
28/07/2022
MIHAI OCTAVIAN BOZA, STR.
GRIVITEI NR. 63, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

(531)

THE GANGSTER

M 2022 05186
28/07/2022
DR. PASCAL DAMEH CLINIC
S.R.L., STR. CONSTANTIN D.
ARICESCU, NR. 18, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA
DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI ,
ROMANIA

Clasificare Viena:
01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de cosmetica corporala, servicii de remodelare
corporala, servicii de clinici de chirurgie
estetica și plastică, servicii de microchirurgie
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reconstructivă, servicii de estetica medicala,
servicii de chirurgie faciala, servicii de chirurgie
cosmetica, servicii de chirurgie reconstructiva,
consultatii medicale, servicii de epilare definitiva.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05187
28/07/2022
DR. PASCAL DAMEH CLINIC
S.R.L., STR. CONSTANTIN D.
ARICESCU, NR. 18, ET. 2, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA
DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI ,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2022 05189
28/07/2022
ANIO ONLINE SRL, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA,, NR. 2A,
ET. 3, APART. 10, JUDETUL ILFOV,
SAT TUNARI, COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

anio the light in your home
(531)

DR. PASCAL DAMEH
CHIRURG ESTETICIAN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de cosmetica corporala, servicii de remodelare
corporala, servicii de clinici de chirurgie
estetica și plastică, servicii de microchirurgie
reconstructivă, servicii de estetica medicala,
servicii de chirurgie faciala, servicii de chirurgie
cosmetica, servicii de chirurgie reconstructiva,
consultatii medicale, servicii de epilare definitiva.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
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radio şi televiziune, intermediere de contracte de
publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobila,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, regruparea în avantajul
terţilor a unei game variate de bunuri(exceptând
transportul), prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
prezentare şi de comunicare, inclusiv on-line
prin toate mijloacele, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de intermediere comercială, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare.,
servicii de reclamă şi publicitate, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de grădinărit, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05190
28/07/2022
ANDREI MUȘAT, STR. TRAIAN
TARANU NR. 7, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

CONMAG

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consiliere în afaceri privind francizarea,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcție din oțel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale metalice de construcție pentru șosele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țevi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu țevi și tuburi metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coturi
metalice pentru țevi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu racorduri metalice
pentru țevi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uși din aluminiu,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țigle metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu garduri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conducte
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de ventilare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de iluminat electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru bricolaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adezivi pentru izolare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conducte izolate
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conducte flexibile nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
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materiale de construcție din beton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție, refractare, nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din sticlă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci de construcție
din materiale plastice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de armare
(nemetalice-) pentru construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din piatră naturală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție din piatră artificială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de construcție pe bază de var,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu componente de construcție pentru fațade
din materiale nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gips (materiale de
construcție), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ferestre din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu membrane pvc pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acoperișuri
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale și elemente pentru clădiri
și construcții, fabricate din lemn și lemn artificial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciment, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciment pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de construcție din oțel, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale metalice de construcție pentru șosele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu țevi metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu țevi și
tuburi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coturi metalice pentru
țevi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu racorduri metalice pentru țevi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uși din
aluminiu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu acoperișuri metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu structuri metalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu țigle metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu garduri metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu conducte
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de cabluri electrice,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instalații de ventilare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații
de iluminat electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
bricolaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru izolare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conducte izolate nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte flexibile nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție din beton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție, refractare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcție din sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
de construcție din materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de armare (nemetalice-) pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcție din
piatră naturală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcție
din piatră artificială, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale de construcție pe bază de
var, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu componente de construcție pentru
fațade din materiale nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu gips
(materiale de construcție), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu uși nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ferestre din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu membrane pvc pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu acoperișuri nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din lemn și lemn artificial, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciment, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciment pentru construcții.
37. Lucrări de construcție, reparații și întreținere
de clădiri, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, demolare de construcții civile,
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instalarea acoperișurilor, servicii de instalații
electrice, întreținere de clădiri, lucrări de
construcție pentru case prefabricate, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
curățarea clădirilor, curățarea scurgerilor,
curățarea imobilelor, servicii de cimentare,
întreținerea conductelor, izolare termică a
clădirilor, montarea izolației termice la clădiri,
construcții civile.
42. Servicii de proiectare privind construcțiile
civile, design și dezvoltare de software,
dezvoltare
software,
programare
și
implementare, dezvoltare de software pentru
terți, software ca serviciu (saas), consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
platformă ca serviciu (paas), întreținere de
software, consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
consiliere în domeniul economiei de energie,
audit în domeniul energiei, asistență tehnică în
legătură cu măsuri de economisire a energiei,
furnizare de consiliere tehnică privind măsurile
de economisire a energiei, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei pentru energie.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05192
28/07/2022
N&C SELMETAL ROM SRL, STR.
REPUBLICII, NR. 11, JUDETUL
ARGES, CÂMPULUNG, 024015,
ARGEȘ, ROMANIA
BRANDULESQ IP AGENCY
SRL, STR. SOCULUI, NR. 51D,
SAT PETREȘTI, COMUNA
CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV,
CORBEANCA, 077067, ILFOV,
ROMANIA

───────

co art
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#7caa52, #435d3d, #7ba752, , negru
(HEX #000000), alb (HEX #ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Coordonare de activități de divertisment,
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment musical, divertisment
interactiv, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de instalații recreative,
furnizare de instalații pentru dans, furnizare
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de instalații pentru divertisment, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru dans, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizare de servicii de karaoke,
furnizare de săli de dans, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, organizare de
activități recreative, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de petreceri, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, planificarea
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, rezervarea de săli de divertisment,
servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, organizare de recepții pentru nunți
(spații), închiriere de săli pentru evenimente
sociale, organizare de banchete, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de pensiuni,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
organizare de cazare pentru turiști, servicii
hoteliere, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, închiriere de săli de reuniune,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
cafea de specialitate, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, pizzerii, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii de organizare de banchete,
servicii de local public, servicii de preparare
a alimentelor, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, servire de cafea de specialitate,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05193
28/07/2022
ROXANA FOOD SRL, STR.
FRASINULUI, NR. 33, AP.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Jar Mananci

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.
───────

Erată
Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2022 05144/27.07.2022,
publicate în 03.08.2022, se scoate de la publicare deoarece taxele de inregistrare si
publicare achitate nu au intrat in contul OSIM.

