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Cereri Mărci publicate în 04/10/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 06731 27/09/2022 MOON ROCKET 2022 MOON ROCKET 2022

2 M 2022 06767 27/09/2022 ELECTROCOSERV
INDUSTRIAL ENERGY S.R.L.

ELECTRIC STATION

3 M 2022 06771 27/09/2022 IULIANA-GABRIELA BUCUR BUCURAs 75

4 M 2022 06773 27/09/2022 SAUCIUC AURELIA P.F.A. BARUL LUI BOBITA

5 M 2022 06774 27/09/2022 MARIUS-GEORGE COJOCARU HERCINIA

6 M 2022 06775 27/09/2022 HIGHLINE DEVELOPMENT
S.R.L.

CITYZEN

7 M 2022 06776 27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH &
CO. KG

Primii dințișori, fără lacrimi pe
obrăjori!

8 M 2022 06777 27/09/2022 MILLENIUM GLOBAL VISION
SRL

UTILITY ONE

9 M 2022 06779 27/09/2022 ELEGANCE CAR TAXI SRL ELEGANCE TAXI

10 M 2022 06780 27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH &
CO. KG

Pielea ta e un poem

11 M 2022 06781 27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH &
CO. KG

Doppelherz System Kollagen
Beauty Pielea ta e un poem

12 M 2022 06782 27/09/2022 ELEONORA PHYSIO S.R.L. ELEONORA PHYSIO

13 M 2022 06783 27/09/2022 QUEISSER PHARMA GMBH &
CO. KG

Doppelherz System Kollagen
Beauty Activează-ți frumusețea
din interior

14 M 2022 06784 27/09/2022 KREA COLORI PROJECT SRL KREA COLORI

15 M 2022 06785 27/09/2022 FIZIOKINETO ZSUZSA S.R.L. ZSUZSA FIZIOKINETO

16 M 2022 06786 27/09/2022 BODOR ARCHITECTURE SRL BODOR ARCHITECTURE

17 M 2022 06787 27/09/2022 HYPERION GUARD SRL H HYPERION GUARD

18 M 2022 06788 27/09/2022 LE FEMME JOLIE
ESTHETIQUE SRL

La Femme Jolie

19 M 2022 06789 27/09/2022 MARIANA-CRISTINA MARINEL KIDS CLUB NURSERY,
PRIMARY & SECONDARY
SCHOOL DEDICATED TO
EXCELLENCE

20 M 2022 06790 27/09/2022 LA FEMME JOLIE
ESTHETIQUE SRL

Dr. Jolie Esthétique

21 M 2022 06791 27/09/2022 RETURO SISTEM GARANȚIE
RETURNARE S.A

Ambalaj cu garanție
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2022 06792 27/09/2022 SOUND MASTER CREATION

S.R.L.
Led Stage

23 M 2022 06794 27/09/2022 PAPER CRAFT SRL PAPER CRAFT shaping the
paper

24 M 2022 06795 27/09/2022 STA NAMSUS S.R.L. NAMSUS

25 M 2022 06796 27/09/2022 PAPER CRAFT SRL IQ PACK

26 M 2022 06797 27/09/2022 PAPER CRAFT SRL IQ BOX cutii și plicuri inteligente

27 M 2022 06799 27/09/2022 SC CLIMTEH SRL climteh

28 M 2022 06800 27/09/2022 ROYAL TEA IMPEX SRL C.T.W. BOBA&TEA

29 M 2022 06801 27/09/2022 LILIANA ROXANA CHIREA PAINE DOMNEASCA facuta din
dragoste pentru tine

30 M 2022 06802 27/09/2022 DENIS VISION S.R.L. Dr. Denis

31 M 2022 06803 27/09/2022 DENIS VISION S.R.L. Satlink

32 M 2022 06804 27/09/2022 DENIS VISION S.R.L. Breckner

33 M 2022 06805 27/09/2022 EURO FILMAR SRL GRAND PARK RENIX

34 M 2022 06806 27/09/2022 ARONDA GLOBAL SRL A ARONDA global

35 M 2022 06807 27/09/2022 DAS AYO DENT SRL AIO DENTAL CLINIC



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/09/2022

(210) M 2022 06731
(151) 27/09/2022
(732) MOON ROCKET 2022, STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 60, AP. 11, JUD.
MUREŞ, SIGHIŞOARA, 545400,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
MOON ROCKET 2022

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 06767
(151) 27/09/2022
(732) ELECTROCOSERV INDUSTRIAL

ENERGY S.R.L., STR.
SIMBOLULUI NR. 5A, JUDEȚ
ILFOV, BRAGADIRU, 077023,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ELECTRIC STATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.25

(511) 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, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și de
stocare fără conținut, case de marcat, dispozitive
de calculat.

───────

(210) M 2022 06771
(151) 27/09/2022
(732) IULIANA-GABRIELA BUCUR,

SAT BLEJOI, STR. MIHAIL
SSADOVEANU NR. 4, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

BUCURAs 75

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.07.01;
21.01.01; 02.09.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ec2124),
gri (HEX #404040), alb (HEX #ffffff)

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

29. Carne.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 29 și 33.

───────
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(210) M 2022 06773
(151) 27/09/2022
(732) SAUCIUC AURELIA P.F.A.,

SAT FIERBINTII DE SUS, STR.
SALCÂMULUI NR. 1, JUD.
IALOMIȚA, ORAȘ FIERBINȚI
TÂRG, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)
BARUL LUI BOBITA

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

43. Servicii oferite de baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de bar cu servire de
vin, servicii ale barurilor, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2022 06774
(151) 27/09/2022
(732) MARIUS-GEORGE COJOCARU,

BULEVARDUL FERDINAND NR.
53, BL. A8, SC. B, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANŢA,
900721, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
HERCINIA

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

32. Bere.
───────

(210) M 2022 06775
(151) 27/09/2022
(732) HIGHLINE DEVELOPMENT

S.R.L., ȘOS. BUCURESTI-
PLOIESTI NR. 89A, CORP C2,
ETAJ 4, RECEPȚIE, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CITYZEN

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.08

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

clase:
35. Servicii de promovare, distribuire de
materiale publicitare, desfășurarea de
evenimente comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
închiriere de spații comerciale, servicii de
investiții, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare., Închiriere de birouri
pentru co-working (lucru la comun).
37. Servicii de instalare de țevi, servicii de
construcții.
38. Telecomunicatii.
39. Închirierea de locuri de parcare.
43. Cazare temporară, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2022 06776
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL. 39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Primii dințișori, fără
lacrimi pe obrăjori!

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

3. Preparate cosmetice, unguente de uz
cosmetic.

───────

(210) M 2022 06777
(151) 27/09/2022
(732) MILLENIUM GLOBAL

VISION SRL, STR. GEORGE
TOPÂRCEANU NR. 19, CAMERA
11, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56 BL 19 SC B,
BUCUREȘTI, 020392, ROMANIA

(540)

UTILITY ONE

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, jucării, jocuri și articole de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice.

───────

(210) M 2022 06779
(151) 27/09/2022
(732) ELEGANCE CAR TAXI SRL,

STRADA GRAMONT NR.38,
PARTER, SPATIUL R5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

ELEGANCE TAXI

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
servicii de comunicații online.
39. Organizarea de servicii de transport, servicii
de transport tip taxi.

───────

(210) M 2022 06780
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Pielea ta e un poem
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente dietetice și nutritive pentru
consumul uman, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate pe bază de vitamine, unguente de uz
farmaceutic.

───────

(210) M 2022 06781
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Doppelherz System Kollagen
Beauty Pielea ta e un poem

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

5. Suplimente dietetice și nutritive pentru
consumul uman, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate pe bază de vitamine, unguente de uz
farmaceutic.

───────

(210) M 2022 06782
(151) 27/09/2022
(732) ELEONORA PHYSIO S.R.L.,

STR.ARMONIEI, NR.43, AP.1,
JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540477, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12,
JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
ELEONORA PHYSIO

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

41. Servicii de sport și fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, servicii sportive și de fitness,
administrare de centre de fitness, servicii
oferite de centrele de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), antrenamente
pentru sănătate și de fitness, servicii de
formare în domeniul fitnessului, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
servicii educaționale referitoare la fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, activități sportive, antrenamente
sportive, pregătire sportivă (instruire), educație,
divertisment și sport, activități sportive și
culturale, servicii de educare sportivă, servicii
de educație sportivă, servicii pentru parcuri
sportive, furnizare de săli de sport, organizare
de antrenamente de sport, activități sportive
și de recreere, servicii furnizate de cluburi
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii de antrenament pentru activități
sportive, servicii educative, de divertisment și
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
închiriere de echipament și instalații sportive,
furnizare de instalații pentru săli de sport,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, cursuri, antrenament și instruire în
domeniul sportului, închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
punere la dispoziție de instalații pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, servicii de săli de sport în
materie de culturism, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de pregătire sportivă, publicare de publicații
medicale, instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, antrenament sportiv, servicii de
antrenamente fizice, supravegherea executării
exercițiilor fizice, servicii de educație fizică,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
educație cu privire la sănătatea fizică,
instruire în materie de educație fizică, servicii
educative pentru menținerea condiției fizice,
servicii în materie de educație fizică, servicii
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educaționale referitoare la formă fizică, servicii
de instruire pentru menținerea formei fizice,
servicii pentru furnizarea echipamentelor pentru
exerciții fizice, furnizare de instalații pentru
menținerea condiției fizice, cursuri de instruire
privind menținerea formei fizice, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor
fizice, servicii de antrenamente virtuale pentru
condiție fizică, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice,
servicii de educație în materie de activități
fizice, coordonare de cursuri de întreținere
a condiției fizice, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, servicii de evaluare a condiției fizice
pentru antrenament, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune, punerea
la dispoziție de instalații pentru menținerea
condiției fizice, instruire în materie de educație
fizică pentru adulți și copii, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web
online, furnizare de informații despre exerciții
fizice pe un site web online, furnizare de
informații despre educație fizică pe un site
web online, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției
fizice, furnizarea de echipamente și de cursuri
de pregătire în domeniul exercițiilor fizice,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menținerea condiției fizice, pregătire
în domeniul acupuncturii, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, cursuri
de gimnastică prenatală, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de gimnastică, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică.
44. Fizioterapie, servicii de fizioterapie, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
masaj, furnizarea de informații referitoare la
masaj, masaj în domeniul sporturilor, masaj
al țesuturilor adânci, servicii de masaj la
picioare, servicii de masaj pentru femei gravide,
asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, servicii de consultare în legătură
cu masajul, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii de
stațiuni balneare pentru sănătate, complexuri
balneare, furnizare de centre de recuperare
fizică, servicii de medicină sportivă, servicii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
echipamente medicale, servicii medicale și
de sănătate, închiriere de echipamente și

aparate medicale, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii de clinici medicale și
de sănătate, furnizare de informații medicale
în domeniul pierderii în greutate, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru
spa, furnizare de terapii cu laser pentru
tratarea afecțiunilor medicale, hidroterapie,
servicii de sănătate prin hidroterapie, servicii
de hidroterapie la domiciliu, asistență sanitară
în legătură cu hidroterapia, reabilitare fizică,
teste de condiție fizică, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, furnizare de
informații despre controale fizice, servicii de
testare medicală, și anume, evaluarea condiției
fizice, servicii de medicină alternativă, servicii în
domeniul reiki (tehnică de vindecare în medicina
alternativă), servicii de medicină regenerativă,
servicii medicale în domeniul tratamentului
durerilor cronice, masaj shiatsu, masaj și
masaj shiatsu terapeutic, servicii de reflexologie,
reflexologie, servicii de acupunctură, furnizare
de informații despre acupunctură, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii
de consiliere medicală în materie de dietă,
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consiliere legată de nutriție, orientare
dietetică și nutrițională, consultanță profesională
în materie de nutriție, furnizare de informații
referitoare la nutriție, consiliere cu privire la diete
și nutriție, servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutritive, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, servicii de
consultanță legate de nutriție.

───────
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(210) M 2022 06783
(151) 27/09/2022
(732) QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

KG, SCHLESWIGER STRASSE 74,
24941 FLENSBURG, GERMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Doppelherz System

Kollagen Beauty Activează-
ți frumusețea din interior

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

5. Suplimente dietetice și nutritive pentru
consumul uman, suplimente alimentare,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
preparate pe bază de vitamine, unguente de uz
farmaceutic.

───────

(210) M 2022 06784
(151) 27/09/2022
(732) KREA COLORI PROJECT SRL,

BD. MIRCEA VODA, NR. 21D,
MEZANIN, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KREA COLORI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

(591) Culori revendicate:albastru, violet,
galben, portocaliu, negru

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

2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, strat de protecție, vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, straturi de protecție
din rășină, șelac (șerlac), balsam de canada
(rășini naturale în stare brută), colofoniu,
copal, masticuri (rășină naturală), rășini folosite
pentru straturi de protecție, rășini naturale
brute pentru fabricarea lacurilor, rășini naturale
colorate permanent, rășini naturale folosite
la fabricarea de adezivi, rășini naturale în
stare brută pentru fabricarea vernisurilor, rășini
utilizate în pigmentare, rășină de dammar,
rășină de pin (rășină naturală în stare
brută), rășină-gumă, sandarac, acoperiri care
pot fi întărite prin iradiere pentru beton,
acoperiri cu pulberi, acoperiri cu pulberi aplicate
prin pulverizare, acoperiri decorative aplicate
prin pulverizare, acoperiri epoxidice, acoperiri
epoxidice folosite la pardoselile industriale
din beton, acoperiri folosite în industria
artelor grafice, acoperiri pe bază de rășină
epoxidică, acoperiri pentru finisarea pieselor de
mobilier, acoperiri pentru impermeabilizare (cu
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excepția produselor chimice), acoperiri pentru
sol (vopsele și ulei), aditivi folosiți la acoperire,
agenți de acoperire din plastic pentru protejarea
lemnului împotriva igrasiei (vopsele), agenți de
uscare pentru vopsele și masticuri, argint sub
formă de pastă, cerneluri pentru imprimare,
marcare și gravură, rășini naturale în stare
brută, lacuri, acuarele (fixativi pentru -), aditivi
de uscare pentru cerneluri tipografice, aditivi
pentru vopsea sub formă de materii colorante
pentru nuanțare, aditivi sicativi pentru cerneluri
de imprimare, agenți de avivare fluorescenți
(materii colorante), agenți de dispersie folosiți
în industria artelor grafice, alb (coloranți sau
vopsele), alb de titan, albastru de prusia,
albastru ultramarin ca pigment, annatto, annatto
(colorant roșu), annatto (coloranți), auramină,
baițuri de lemn fungicide și hidrofuge, baițuri
folosite pe piei, baițuri folosite pe piele,
baițuri folosite pe podele, cartușe cu cerneală
solidă (încărcate) pentru imprimante cu jet de
cerneală, cartușe cu jet de cerneală (umplute),
cartușe cu toner pentru folosirea la calculator,
cartușe cu tuș, umplute, pentru imprimante,
cartușe de cerneală, umplute, pentru faxuri,
cartușe de imprimantă (încărcate) pentru
dispoztive de imprimare electronică, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare, cartușe
de toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
electrostatice, cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare fotografice, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare termice,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
cu laser, cartușe de toner (încărcate) pentru
imprimante matriciale, cartușe de toner pline
pentru imprimante și fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru faxuri, cartușe de
toner, umplute, pentru imprimante cu jet de
cerneală, cartușe de toner, umplute, pentru
imprimante laser, cartușe de toner, umplute,
pentru mașini de imprimat, cartușe umplute
cu cerneală comestibilă, pentru imprimante,
cartușe umplute cu toner (pentru imprimante
și fotocopiatoare), cartușe umplute cu toner
pentru imprimante de calculator, cerneală de
imprimat cu conductivitate electrică, cerneală
de termografie, cerneală de tipar, cerneală
invizibilă, cerneală iridiscentă, cerneală pe
bază de cinabru (chinovar) pentru marcarea
animalelor, cerneală pentru confecționarea de
foi în culori multiple cu transfer la uscat,
cerneală pentru heliogravură, cerneală pentru
imprimante, cerneală pentru imprimante cu jet
de cerneală, cerneală pentru imprimante și
xeroxuri, cerneală pentru mimeograf, cerneală
pentru piei, cerneală pentru pielărie, cerneală
pentru planografie, cerneală pentru serigrafie,
cerneală pentru tatuaje, cerneală sub formă

de cartușe, cerneluri antistatice, cerneluri
comestibile, cerneluri conductive, cerneluri cu
fragranță microîncapsulată pentru imprimarea
flexografică, cerneluri de gravură, cerneluri
de imprimare tratate cu raze ultraviolete,
cerneluri de imprimerie, cerneluri de marcaj,
cerneluri metalice, cerneluri metalice pentru
imprimare, cerneluri pe bază de plastisol
pentru utilizare în serigrafie, cerneluri pentru
colorarea materialelor textile, cerneluri pentru
confecționarea de decalcomanii, cerneluri pentru
copiatoare, cerneluri pentru imprimare offset,
cerneluri pentru marcarea animalelor, cerneluri
pentru serigrafie, cerneluri în casete cu cilindru,
coloranți alimentari și pentru băuturi, cerneluri
(toner) pentru imprimante și mașini de fotocopiat,
cerneluri tipografice folosite în industria artelor
grafice, cerneluri tipografice folosite în procesele
de tipărire litografică, cerneluri tipografice
lucioase, cerneluri tipografice pentru utilizare la
tipar ofset, cerneluri tipografice termocromice,
cerneluri uscate, cerneluri uscate sub formă
de pulbere folosite ca materii colorante,
cinabru (chinovar), colorant obținut din coji
de nucă, coloranți, coloranți acizi, coloranți
bazici (coloranți cationici), coloranți cu efect
rapid, coloranți cu solvent pentru lemn,
coloranți de anilină, coloranți de cadă, coloranți
direcți, coloranți folosiți ca materiale auxiliare
în industria tipografică, coloranți folosiți la
fabricarea cernelurilor tipografice, coloranți
folosiți la fabricarea hârtiei, coloranți folosiți
la fabricarea produselor farmaceutice, coloranți
folosiți la fabricarea săpunului, coloranți folosiți
la reproduceri grafice, coloranți lichizi, coloranți
naturali, coloranți pe bază de alizarină, coloranți
pe bază de naftol, coloranți pe bază de polimeri,
coloranți pe bază de sulf, coloranți pentru
acoperiri de suprafață, coloranți pentru anilină,
coloranți pentru aplicare pe lemn, coloranți
pentru beton, coloranți pentru imprimarea
culorilor permanente, coloranți pentru materiale
celulozice, coloranți pentru materiale fibroase,
coloranți pentru materiale textile, coloranți
pentru mortar, coloranți pentru piele, coloranți
pentru producția de cerneluri de imprimare,
coloranți pentru restaurarea mobilei, sub
formă de marker, coloranți pentru utilizare în
industrie, coloranți pentru vopsele, coloranți
pentru vopsele ceramice, coloranți sintetici,
coloranți solubili în alcool, coloranți ultramarini,
coloranți solubili în ulei, coloranți utilizați la
fabricarea compozițiilor de formare din plastic,
coloranți utilizați la fabricarea vopselei, coloranți
utilizați în formularea vopselelor, culori pentru
tatuaje, decapanți, dioxid de titan (pigmenți),
dioxid de titan pentru utilizare ca pigment,
dispersii apoase de pigmenți pentru finisarea
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pielii, dispersii apoase de pigmenți pentru
imprimarea pe materiale textile, dispersii apoase
de pigmenți pentru colorarea în masă a
materialelor, emulsii de argint (pigmenți), extract
de băcan (materii colorante), extract de lemn
colorant, fixatori pentru materii colorante, fum
(negru de -) (pigment), funingine (pigment),
garanță, gravuri (cerneluri pentru -), gumă-
gutta pentru vopsea, hârtie pentru vopsirea
ouălor de paște, imprimare (paste (cerneluri)
de -), imprimerie (cerneluri de -), indigo
(colorant), încălțăminte (coloranți pentru -),
lacuri pentru cerneala de imprimare, lacuri
tipografice, lemn (coloranți pentru -), lemn
(mordanți pentru -), lemn quebracho pentru
colorare, lemn colorant, lemn colorant (extract
de -), lemn galben (dracilă) (colorant), litargă,
masicot, materiale colorante folosite la realizarea
filmelor de animație, materiale utilizate drept
constituenți pentru cerneluri de tipărire, materie
colorantă adezivă, materii colorante, materii
colorante folosite la articole de sticlărie,
materii colorante folosite la emailuri, materii
colorante folosite în industria textilă, materii
colorante folosite în industrie, materii colorante
pentru adăugare în mortar, materii colorante
pentru amestecare cu ciment, materii colorante
pentru fabricarea săpunului, materii colorante
pentru lemn, materii colorante pentru mase
plastice, materii colorante pentru materiale
plastice, materii colorante pentru textile, materii
colorante pentru utilizare cu materiale plastice,
materii colorante pentru utilizare la vopsele,
minerale prelucrate pentru utilizare ca aditivi
la coloranți, minerale prelucrate pentru utilizare
ca aditivi la vopsele, miniu, mordanți, mordanți
(fixativi) pentru acuarele, mordanți (fixativi)
sub formă de vernisuri, mordanți destinați
utilizării în industrie, mordanți pentru piele,
negru (materii colorante sau vopsele), negru
de flacără (pigmenți), negru de fum (pigment),
negru de fum (chinoroz) (colorant), oxid de
cobalt (coloranți), oxid de zinc (pigment),
oțetar pentru lacuri, paste de imprimare, paste
de tipar (cerneluri), pământ de siena, paste
folosite la colorare, paste pentru reproduceri
grafice, pigment pe bază de sulfat de bariu
pentru vopsele, pigmenţi fosforescenţi, pigmenți,
pigmenți anorganici, pigmenți anorganici de
oxizi metalici, pigmenți conductivi electric pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, pigmenți cu
proprietăți de bronzare, pigmenți de materiale
plastice sintetice sub formă de granule,
pigmenți fotocromi, pigmenți ignifugi, pigmenți
luminiscenți, pigmenți organici, pigmenți organici
pentru fabricarea materiilor colorante, pigmenți
organici pentru fabricarea cernelurilor de tipar,
pigmenți pe bază de titan, pigmenți pentru

colorare, pigmenți pentru folosirea în industria
artelor grafice, pigmenți pentru imprimare,
pigmenți pentru imprimare pentru materiale
textile, pigmenți pentru straturi de protecție,
pigmenți pentru utilizare ca și coloranți în
formare prin injecție, pigmenți pentru utilizarea
la prepararea cernelurilor, pigmenți pentru
utilizarea la producerea de cerneluri tipografice,
pigmenți pentru vopsele, pigmenți rezistenți
la foc, pigmenți sub formă de dispersii de
alchidal, pigmenți sub formă de pulbere, pigmenți
sub formă lichidă, pigmenți termocromatici,
pigmenți termocromici, pigmenți utilizați la
fabricarea de produse cosmetice, pigmenți
utilizați la fabricarea fibrelor sintetice, pigmenți
utilizați la fabricarea hârtiei colorate, pigmenți
utilizați la fabricarea produselor farmaceutice,
pigmenți utilizați în cerneluri tipografice pentru
procese de imprimare litografică, pigmenți
utilizați în vopsele, preparare pentru colorarea
în masă a materialelor, preparate colorante
depozitate în tuburi, preparate de colorare pentru
colorarea vopselelor, preparate din pigmenți,
preparate pentru colorare, preparate pentru
vopsire (colorare), produse colorante pentru
adăugare la materiale polimerice, produse
concentrate cu pigment pentru materiale plastice
sintetice, produse cromogene, produse de
maturare pentru vopsele de tâmplărie fină,
produse în formă concentrată pentru colorarea
materialelor în vrac, pulbere de amorsare
(kiriko), pulbere de curcuma (turmeric) folosită
drept colorant, pulberi fluorescente colorate,
pulberi metalice colorate, pulberi sub formă
de amorse (jinoko), roșu de coșenilă, sicative
pentru culori, sicativi (agenți de uscare) pentru
vopsele, sicativi pentru pigmenți, sicativi utilizați
ca agenți de uscare pentru cerneluri, sicativi
utilizați ca agenți de uscare pentru învelitori,
substanțe colorante, substanțe de fixare pentru
coloranți, suspensie de pigmenți în apă pentru
colorarea betonului, suspensie de pigmenți în
apă pentru colorarea produselor de ciment,
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare, toner
pentru imagini uscate pentru echipament de
fax, toner pentru imprimante şi xeroxuri, toner
pentru imprimare, toner pentru imprimare offset,
toner în cartuș pentru dispozitive de imprimare
computerizată, tonere, tonere (cerneluri uscate)
pentru xerografie, șofran (colorant), tonere
introduse în cartușe, turmericul (șofranul indian),
vopsea colorată pentru fațade, vopsele de
etanșare împotriva acțiunii factorilor atmosferici,
vopsele pentru colorarea sticlei, vopsele pentru
piele, vopsele pentru tatuaje, vopsele utilizate
pentru pielărie, vopsele și coloranți, aditivi pentru
vopsea sub formă de agenți reducători, aditivi
pentru vopsea sub formă de promotoare, aditivi
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pentru vopsea sub formă de stabilizatori, aditivi
sub formă de lianți pentru vopsele, agenți de
aglutinare pentru vopsele, agenți de fixare pentru
lacuri, agenți de îngroșare pentru culori, agenți
de legare pentru vopsele, agenți de îngroșare
pentru lacuri, agenți de îngroșare pentru vopsele,
agenți de îngroșare sintetici pentru vopsele,
agenți organici de legătură pentru vopsele,
agenți stabilizatori folosiți la vopsele, aglutinanți
pentru vopsele, aglutinanți pentru vopsele și
chituri, balsam de canada, compoziții sicative
pentru vopsea, diluanți pentru cerneluri, diluanți
pentru grund, diluanți pentru lacuri, diluanți
pentru lacuri și alte vopsele, diluanți pentru
materii colorante, diluanți pentru produse de
acoperire, diluanți pentru refinisarea vehiculelor,
diluanți pentru vernis, diluanți pentru vopsele,
gumă de terebentină, înlocuitor de terebentină
utilizat ca diluant în lacuri, lianți pentru
firnisuri, lianți pentru lacuri, lianți pentru vopsele,
preparate de diluare pentru vopsele și produse
de acoperire, preparate pentru diluarea lacurilor,
preparate pentru etanșare, preparate pentru
uscarea vopselei, preparate pentru uscarea
vopselelor, solvenți pentru diluarea vopselelor,
stabilizatori pentru vopsele, substanțe sicative
pentru vopsea, terebentină (diluant pentru
vopsele), terebentină (spirt alb) folosita la
subțierea vopselelor, terebentină de gumă
utilizată pentru subțierea vopselelor, înlocuitor
de terebentină utilizat ca diluant de vopsele,
terebentină (spirt alb) folosită la subțierea
lacurilor, vopsele (agenți de îngroșare pentru
-), vopsele (lianți pentru), white-spirit folosit ca
diluant pentru vopsele, preparate de acoperire
pentru protecția împotriva frecării, preparate
de acoperire pentru protecție împotriva uzurii,
preparate pentru acoperire cu proprietăți
hidrofuge (vopsele sau uleiuri), preparate pentru
protejarea suprafețelor de zidărie, preparate
stabilizatoare sub formă de acoperiri, produse
de finisare pentru ceruri, produse de finisare
pentru tratarea lemnului, produse de protecție
pentru a fi utilizate pe metale (vopsele), pulberi
sub formă de vopsea folosite ca acoperiri, rășini
epoxidice utilizate la acoperirea pardoselilor
(strat de protecție), rășini epoxidice utilizate la
acoperirea pereților (căptușeli), rășini epoxidice
utilizate la acoperirea suprafețelor de construcții
(căptușeli), rășini epoxidice încărcate cu metal
ușor (strat de acoperire), șelac (șerlac) folosit ca
acoperire de suprafață, compoziții de acoperire
cu proprietăți de impermeabilizare (vopsele sau
uleiuri), compoziții de acoperire pentru aplicare
pe lucrări de zidărie (vopsele), compoziții de
acoperire pentru aplicarea la beton (vopsele
sau uleiuri), compoziții de acoperire pentru
aplicarea la zidaria de caramidă (vopsele

sau uleiuri), compoziții de acoperire pentru
conservarea betonului (vopsele sau uleiuri),
compoziții de acoperire pentru conservarea
zidăriei (vopsele sau uleiuri), compoziții de
acoperire pentru protejarea lucrărilor de zidărie
(vopsele sau uleiuri), compoziții de protecție
împotriva agenților atmosferici, compoziții pentru
acoperire sub formă de uleiuri, compuși pentru
etanșarea podelelor (vopsele și uleiuri), căptușeli
colorate pentru suprafețe folosite la fabricarea
piscinelor și a stațiunilor balneare cu fibră
de sticlă, finisaje pentru pardoseli din lemn,
glazuri, grunduri epoxidice, învelișuri anorganice
(vopsele sau uleiuri, altele decât materiale de
construcție), lacuri, metal sub formă de folie
și pulbere pentru utilizare în pictură, decorare,
imprimare și artă, materiale de acoperire
organometalice, materiale de acoperire pentru
forme de turnare (vopsele sau uleiuri), materiale
de acoperire pentru protecția pereților de zidărie
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), materiale de
acoperire pentru protejarea suprafețelor expuse
la coroziune galvanică, materiale de acoperire
pentru suprafețe (vopsele sau uleiuri), materiale
de acoperire pentru zidărie (vopsele sau uleiuri),
materiale de protecție a betonului împotriva apei
(vopsele sau uleiuri), materiale pentru acoperire
sub formă de uleiuri, materiale pentru colorarea
fritei, materiale pentru colorarea substraturilor
ceramice, metale (produse pentru protecția -
lor), materiale pentru decorarea (colorarea)
lemnului, învelișuri de protecție pentru piatră
împotriva apei (vopsele sau uleiuri), straturi de
acoperire care conțin granule reflectorizante,
straturi de acoperire de tip vopsea pentru lemn,
straturi de acoperire din plastic pentru protejarea
metalelor împotriva umezelii (vopsele), straturi
de acoperire pentru mulaje de lingouri, straturi de
acoperire sub formă de materiale electroforetice
(vopsele), straturi de acoperire sub formă de
spray-uri (vopsele), straturi de acoperire sub
formă de vopsea pentru carena navelor, straturi
de acoperire sub formă de vopsele pentru
industria auto, straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru vehicule, straturi de protecție
intumescente (vopsele sau uleiuri, altele decât
materiale de construcție), straturi de protecție
pe bază de elastomeri pentru conductele de
petrol, straturi de protecție pentru finisarea
betonului, straturi de protecție pentru pereți,
straturi de protecție pentru prevenirea petelor
(altele decât substanțele chimice), straturi de
protecție sub formă de materiale electrolitice
(vopsele), substanțe de conservare, vopsele și
lapte de var, straturi de protecție transparente
pentru vehicule, substanțe de acoperire din
bitum (vopsele), tratamente pentru conferirea
aspectului de învechit, ulei pentru tratarea
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pistelor de popice, uleiuri pentru lemn, var stins
(lapte de var), vopsele antiurină

───────
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(732) FIZIOKINETO ZSUZSA S.R.L.,

STR.CĂRĂMIZILOR, NR.141/B,
SAT CURTENI, JUDEȚ MUREȘ,
COMUNA SÎNTANA DE MUREȘ,
547568, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINȚEI, NR.39, AP.12,
JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
ZSUZSA FIZIOKINETO

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

41. Servicii de sport și fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, coordonarea
antrenamentelor de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, servicii sportive și de fitness,
administrare de centre de fitness, servicii
oferite de centrele de fitness, servicii ale
unui antrenor personal (fitness), antrenamente
pentru sănătate și de fitness, servicii de
formare în domeniul fitnessului, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
servicii educaționale referitoare la fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, activități sportive, antrenamente
sportive, pregătire sportivă (instruire), educație,
divertisment și sport, activități sportive și
culturale, servicii de educare sportivă, servicii
de educație sportivă, servicii pentru parcuri
sportive, furnizare de săli de sport, organizare
de antrenamente de sport, activități sportive
și de recreere, servicii furnizate de cluburi
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii de antrenament pentru activități
sportive, servicii educative, de divertisment și
sportive, cursuri de pregătire în activități sportive,
închiriere de echipament și instalații sportive,
furnizare de instalații pentru săli de sport,
organizare de evenimente sportive și culturale

comunitare, cursuri, antrenament și instruire în
domeniul sportului, închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
punere la dispoziție de instalații pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, servicii de săli de sport în
materie de culturism, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), furnizare de instalații pentru practicarea
exercițiilor fizice în cluburi de sport, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de pregătire sportivă, publicare de publicații
medicale, instruire în domeniul asistenței
medicale și al nutriției, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale, antrenament sportiv, servicii de
antrenamente fizice, supravegherea executării
exercițiilor fizice, servicii de educație fizică,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
educație cu privire la sănătatea fizică,
instruire în materie de educație fizică, servicii
educative pentru menținerea condiției fizice,
servicii în materie de educație fizică, servicii
educaționale referitoare la formă fizică, servicii
de instruire pentru menținerea formei fizice,
servicii pentru furnizarea echipamentelor pentru
exerciții fizice, furnizare de instalații pentru
menținerea condiției fizice, cursuri de instruire
privind menținerea formei fizice, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor
fizice, servicii de antrenamente virtuale pentru
condiție fizică, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice,
servicii de educație în materie de activități
fizice, coordonare de cursuri de întreținere
a condiției fizice, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, servicii de evaluare a condiției fizice
pentru antrenament, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune, punerea
la dispoziție de instalații pentru menținerea
condiției fizice, instruire în materie de educație
fizică pentru adulți și copii, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web
online, furnizare de informații despre exerciții
fizice pe un site web online, furnizare de
informații despre educație fizică pe un site
web online, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției
fizice, furnizarea de echipamente și de cursuri
de pregătire în domeniul exercițiilor fizice,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menținerea condiției fizice, pregătire
în domeniul acupuncturii, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, cursuri de nutriție
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(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, cursuri
de gimnastică prenatală, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de gimnastică, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică.
44. Servicii de fizioterapie, servicii de
electroterapie ca metodă de fizioterapie, masaj,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
masaj în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de masaj la picioare, servicii
de masaj pentru femei gravide, asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
servicii de consultare în legătură cu masajul,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
balneare pentru sănătatea şi bunăstarea
corpului şi a spiritului, servicii de stațiuni
balneare pentru sănătate, complexuri balneare,
furnizare de centre de recuperare fizică,
servicii de medicină sportivă, servicii medicale,
închirierea echipamentelor medicale, furnizare
de servicii medicale, furnizare de echipamente
medicale, servicii medicale și de sănătate,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii medicale de stațiune de tratament,
servicii de ultrasunete pentru scopuri medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate,
furnizare de informații medicale în domeniul
pierderii în greutate, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, furnizare
de terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, hidroterapie, servicii de sănătate
prin hidroterapie, servicii de hidroterapie la
domiciliu, asistență sanitară în legătură cu
hidroterapia, reabilitare fizică, teste de condiție
fizică, dezvoltarea programelor individuale de
reabilitare fizică, furnizare de informații despre
controale fizice, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de medicină alternativă, servicii în domeniul
reiki (tehnică de vindecare în medicina
alternativă), servicii de medicină regenerativă,
servicii medicale în domeniul tratamentului
durerilor cronice, masaj shiatsu, masaj și
masaj shiatsu terapeutic, servicii de reflexologie,
reflexologie, servicii de acupunctură, furnizare
de informații despre acupunctură, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, servicii
de consiliere medicală în materie de dietă,
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consiliere legată de nutriție, orientare
dietetică și nutrițională, consultanță profesională
în materie de nutriție, furnizare de informații
referitoare la nutriție, consiliere cu privire la diete
și nutriție, servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, furnizare de informații
despre suplimente dietetice și nutritive, furnizare

de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, servicii de
consultanță legate de nutriție.

───────

(210) M 2022 06786
(151) 27/09/2022
(732) BODOR ARCHITECTURE SRL,

STR. KOSSUTH LAJOS NR. 1,
BL. 2, SC. E, AP. 2, JUDETUL
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

BODOR ARCHITECTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.11.25

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

42. Servicii de arhitectură, design arhitectural,
servicii de arhitectură, consultanță în arhitectură,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
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arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, cercetare
în domeniul arhitecturii, servicii de design
arhitectural, servicii de planificare arhitecturală,
întocmire de rapoarte arhitecturale, întocmirea
de planuri arhitecturale, realizarea de planuri
arhitecturale, realizarea de rapoarte privind
arhitectura, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură și inginerie, întocmire
de proiecte de arhitectură, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, design arhitectural
pentru planificare urbană, testarea articolelor
de feronerie arhitecturale, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de planificare
arhitecturală și urbană, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, proiectare și dezvoltare de arhitectură
pentru hardware de calculator, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, consultanță
în domeniul arhitecturii și realizării planurilor
pentru construcții, servicii de design arhitectural
în domeniile traficului și transporturilor, servicii
de consultanță și informații despre arhitectura și
infrastructura tehnologiei informației, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-un
site web, amenajări interioare comerciale,
amenajarea interioară magazinelor, proiectare
(amenajare) de baruri, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de amenajări pentru
magazine, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de consultanță
pentru amenajarea magazinelor, servicii de
design textil pentru amenajări interioare de
autovehicule, proiectare tehnică, proiectare de
clădiri, proiectare de case, proiectare de hoteluri,
proiectare de instrumente, proiectare de modele,
proiectare de matrițe, proiectare de construcții,
proiectare de produs, proiectare de bucătării,
proiectare de ambarcațiuni, proiectare de băi,
servicii de proiectare, proiectarea amplasării
birourilor, proiectare de compoziții decorative,

proiectare (design) de magazine, proiectare de
utilaje industriale, proiectare (design) de puburi,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
piese de mobilier, servicii de proiectare
tehnologică, proiectare (design) de restaurante,
servicii de proiectare grafică, proiectare de
produse noi, proiectare (design) de cluburi,
proiectare (design) de băi, proiectare (design)
de clădiri, proiectare de produse industriale,
proiectare (design) de bucătării, proiectare
(design) de birouri, proiectare de clădiri
industriale, proiectare a exterioarelor clădirilor,
proiectare științifică și tehnologică, proiectarea
(designul) spațiului interior, proiectare de
acoperiri de pardoseală, proiectare de standuri
de expoziție, servicii de proiectare a caselor,
servicii de proiectare pentru calculatoare,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare de spații de birou, servicii de
proiectare la comandă, proiectare de dale de
mochetă, proiectare de covoare și mochete,
proiectare de instalații de încălzire, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de structuri
de schele, proiectare de produse de inginerie,
proiectare de terenuri de golf, proiectare de
scenografie de spectacol, proiectarea amplasării
mobilierului de birou, proiectare de dispozitive
de afișare tridimensională, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, proiectare de
camere cu atmosferă controlată, servicii de
proiectare pentru interiorul clădirilor, servicii de
proiectare piese de mobilier, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii de
proiectare a ambalajelor industriale, planificare
și proiectare de baze sportive, servicii de
consultanță privind proiectarea clădirilor, servicii
de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, proiectare (design) de turnuri
de birouri cu mai multe etaje, proiectare de
planuri de construcții pentru spații de recreere
(agrement), design vizual, design grafic, design
industrial, industrial (design -), stilism (design
industrial), design pentru restaurante, design de
modele, design de ambalaje, design de mobilier,
design pentru magazine, design de produs,
consultanță profesională privind designul de
bucătării la comandă, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, servicii de consiliere
în materie de inginerie de design, servicii de
consultanță în materie de design industrial,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii pentru proiectare (design) de
unități de restaurație.
44. Servicii de arhitectură peisageră, amenajare
peisajistică, servicii de amenajare a grădinilor,
servicii de horticultură, servicii de grădinărit,
amenajare peisagistică, amenajare peisagistică
de grădini pentru terți, furnizare de spații
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special amenajate pentru băi publice, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, proiectare (design) de grădini,
servicii de grădinărit peisagistic, întreținere de
grădini, servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini, servicii de consiliere
cu privire la grădinile acvatice, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la grădinărit.

───────

(210) M 2022 06787
(151) 27/09/2022
(732) HYPERION GUARD SRL, STR

DEPOZITELOR, NR 23, JUDEȚ
HUNEDOARA, DEVA, 330179,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

H HYPERION GUARD

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5017),
alb

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2022 06788
(151) 27/09/2022
(732) LE FEMME JOLIE ESTHETIQUE

SRL, CALEA MOȚILOR NR. 160A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510134,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

La Femme Jolie

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 27.05.01

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

44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────
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(210) M 2022 06789
(151) 27/09/2022
(732) MARIANA-CRISTINA MARINEL,

ȘOS. GHEORGHE IONESCU
SISEȘTI NR. 42, PARTE, AP.
9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, C-LEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

KIDS CLUB NURSERY,
PRIMARY & SECONDARY

SCHOOL DEDICATED
TO EXCELLENCE

(531) Clasificare Viena:
01.05.01; 01.05.07; 01.05.12; 24.17.05;
24.17.25; 29.01.15; 16.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 02.05.08

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde, alb, negru, roșu, galben, vișiniu,
gri, albastru deschis

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

41. Prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
educație, educație preșcolară, servicii de creșe
(educație), furnizarea educației, educație și
instruire, servicii specifice școlilor (educație),

informații în materie de educație, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
organizare de examene pentru evaluarea
nivelului de pregătire, pregătire de cursuri și
examene în scop educațional, elaborare de
cursuri de instruire și de examene, cursuri
de dezvoltare personală, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment).
43. Servicii de creșă (mâncare și băutură),
furnizare de programe după școală (cazare și
mâncare), furnizare de programe înainte de
școală, cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat.

───────

(210) M 2022 06790
(151) 27/09/2022
(732) LA FEMME JOLIE ESTHETIQUE

SRL, CALEA MOȚILOR NR. 160A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510134,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

Dr. Jolie Esthétique

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.02; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii medicale, servicii de înfrumusețare
pentru oameni.

───────

(210) M 2022 06791
(151) 27/09/2022
(732) RETURO SISTEM GARANȚIE

RETURNARE S.A, STR. ION
GHICA NR.13, ETAJ 4 SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN-
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(540)

Ambalaj cu garanție

(531) Clasificare Viena:
24.15.02; 27.05.01; 26.01.05

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

6. Containere, articole de amblare, depozitare și
transport din metal.
16. Ambalaje, ambalaje de unica folosință, toate
din hârtie, carton sau plastic, ambalaje pentru
băuturi din hârtie sau carton, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, folii și pungi
pentru ambalat și împachetat, pungi, saci din

hârtie sau plastic și folii pentru ambalarea sau
depozitarea deșeurilor, recipiente de ambalare
și materiale de ambalare din hârtie sau hârtie
acoperită cu plastic.
20. Recipiente de ambalare din materiale
plastice, dispozitive de închidere și suporturi
pentru recipiente, nemetalice.
21. Recipiente din sticlă pentru ambalare, sticle.

───────

(210) M 2022 06792
(151) 27/09/2022
(732) SOUND MASTER CREATION

S.R.L., STR. COSTACHE
NEGRUZZI NR. 6, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Led Stage

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing promoțional, campanii de marketing,
estimări pentru marketing, furnizare de
informații de marketing, consultanță în
marketing, publicitate și marketing, asistență
în marketing, marketing de produse, studii
de marketing, servicii de marketing, servicii
de marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/09/2022

marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității
de brand pentru alte persoane, închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, publicitate prin intermediul
panourilor electronice de afișare, furnizare și
închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate.

───────

(210) M 2022 06794
(151) 27/09/2022
(732) PAPER CRAFT SRL, STR.

RĂȘINARI NR. 492, JUD. SIBIU,
SIBIU, 557200, SIBIU, ROMANIA

(540)

PAPER CRAFT
shaping the paper

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

(591) Culori revendicate:verde, albastru

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

16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, pungi de cadou, produse de
papetarie, cutii din carton şi plicuri, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie, colţare din carton,
materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie
sau carton.

───────

(210) M 2022 06795
(151) 27/09/2022
(732) STA NAMSUS S.R.L., B-DUL

REPUBLICII NR. 25, BL. 25, SC.
3, ET. 3, AP. 11, JUD. CARAȘ
SEVERIN, REȘIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)
NAMSUS

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

9. Software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de asistență în producție,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru gestionarea forței de muncă,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
aplicație software descărcabilă pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă,
software și platforme digitale de telefonie,
aplicații software, aplicații software descărcabile,
software pentru planificare, software interactiv
pentru afaceri, software pentru comunicarea
de date, software pentru furnizori de soluții
digitale, software interactiv pentru baze de
date, software de calculator pentru căutarea
de date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (crm), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
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care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare
și de stocare fără conținut, platforme
de software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, platforme de software colaborative
(software), înregistrate sau descărcabile,
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), înregistrate
sau descărcabile, software pentru integrarea
segmentelor de control, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
dat, software, hardware pentru comunicarea de
date, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
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.
42. Servicii informatice de analiză de date,
servicii de analiză de date tehnice, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it),
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, consultanță
în materie de sisteme informatice, consultanță
în materie de securitate informatică, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul analizei sistemelor
informatice, servicii de consultanță și informații
despre integrarea sistemelor informatice,
consultanță în materie de dezvoltare de sisteme
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, servicii de
consultanță în materie de aplicații informatice de
planificare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,

prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, integrarea programelor
informatice, servicii de integrare a sistemelor
informatice, integrare de sisteme informatice și
rețele de calculatoare, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
proiectare de software, elaborare și actualizare
de software informatic, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, dezvoltare de
platforme de calculatoare, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, stocare de date
online, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────
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(210) M 2022 06796
(151) 27/09/2022
(732) PAPER CRAFT SRL, STR.

RĂȘINARI NR. 492, JUD. SIBIU,
SIBIU, 557200, SIBIU, ROMANIA

(540)

IQ PACK
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.04.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,

alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Ustensile de mână de unică folosinţă
(tacâmuri).
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, pungi de cadou, produse de
papetarie, cutii din carton şi plicuri, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie, colţare din carton,
materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie
sau carton.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
ustensile de uz casnic de unică folosinţă (farfurii,
pahare).

───────

(210) M 2022 06797
(151) 27/09/2022
(732) PAPER CRAFT SRL, STR.

RĂȘINARI NR. 492, JUD. SIBIU,
SIBIU, 557200, SIBIU, ROMANIA

(540)

IQ BOX cutii și
plicuri inteligente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie şi carton, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, pungi de cadou, produse de
papetarie, cutii din carton şi plicuri, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie, colţare din carton,
materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie
sau carton.

───────
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(210) M 2022 06799
(151) 27/09/2022
(732) SC CLIMTEH SRL, STR.

VERGULUI NR. 14A, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

climteh

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 26.11.03

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torțe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalații
de filtrare a aerului, aparate de aer condiționat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalațiile
de încălzire cu abur, aparate și mașini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalații de aer condiționat, aparate de
aer condiționat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalații pentru transportul cenușei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de șezut, fitinguri pentru baie,
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
țevi de cazan (tuburi) pentru instalațiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
mașinilor, aparate de sterilizare a cărților,

suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, mașini de
făcut pâine, mașini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coșuri, suflante pentru
coșurile de fum, lampioane chinezești, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalații sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, mașini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalațiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/mașini de gătit, aparate
și instalații de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalații de răcire
pentru apă, instalații de răcire pentru lichide,
mașini și instalații de răcire, instalații și
echipamente de răcire, instalații de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezghețare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deșeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalații de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcționale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalații
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare:
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanțe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emițătoare pentru irigații cu picurare
(fitinguri pentru irigații), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj/aparate
de uscare pentru furaj, aparate și instalații
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalațiile de încălzire centralizată, hote
de extracție pentru bucătării, fiare de călcat cu
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abur pentru țesături, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, ventilatoare (aer condiționat),
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiționat, filtre
pentru apa potabilă, șeminee, domestice,
fitinguri, formate pentru cuptoare fitinguri formate
pentru cuptoare torțe, coșuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalații de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziți electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenușare pentru cuptoare/cutii de cenușă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalațiilor cu gaz)/ epuratoare (componente
ale instalațiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele mașinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele mașinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire (apă)/instalații
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoși, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezghețarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuțe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire și răcire pentru distribuirea băuturilor
calde și reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reșouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranți, aparate pentru
hidromasaj, mașini și aparate de făcut gheață,

mașini de făcut înghețată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, mașini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi/ cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbția uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalațiilor sanitare)/țevi de
apă pentru instalațiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalații
de polimerizare, mașini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalații de procesare a
combustibililor nucleari și materialului nuclear
moderator/ nucleari și materialului nuclear
moderator, instalații de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
mașini și aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate și instalații de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalațiile și țevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare și de siguranță pentru
țevile de gaz, accesorii de reglare și de
siguranță pentru instalațiile de apă, accesorii
de reglare și de siguranță pentru instalațiile
de gaz, prăjitoare, țepușe pentru prăjire, frigări
pentru prâjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranță, accesorii
de siguranță pentru instalațiile și țevile de
apă sau gaz, aparate și instalații sanitare,
instalații pentru saună, reflectoare, cabine de
duș, dușuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziți electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, mașini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele mașinilor, instalații de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru față (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru țevi și conducte/ robineți
pentru țevi și conducte, robinete/robineți, ventile
termostatice (componente ale instalațiilor de
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încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi, luminoasei pentru
ilumina, cabine pentru băi turcești, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cete pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații de ventilație pentru
vehicule (aer condiționat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalațiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalațiilor sanitare),
șaibe pentru robinetele de apă/șaibe pentru
robineții de apă, încălzitoare de apă, instalații
de distribuire a apei, instalații de conducte de
apă, instalații de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
și instalații pentru dedurizarea apei, instalații
pentru alimentarea cu apă, instalații de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalații de irigat, automate, mașini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, întreținerea și repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curățarea și repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcției de clădiri,
etanșarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
și gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea și repararea alarmelor
antifurt, întreținerea și repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curățarea coșurilor de
fum, curățarea clădirilor (interior), curățarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
mașinilor de curățare, curățarea clădirilor
(suprafața exterioară), repararea ceasurilor
și a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, curățarea
scutecelor, închirierea mașinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,

servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartușe de cerneală, încărcarea mașinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curățenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea mașinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puțuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curățarea uscată, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și
repararea elevatoarelor/instalarea și repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcția de fabrici, instalarea și repararea
proiectoarelor de film, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, instalarea și repararea
echipamentelor de refrigerare, întreținerea
blănurilor, curățare și reparare, instalarea
și repararea cuptoarelor, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea,
întreținerea și repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea ușilor și
ferestrelor, suprimarea interferențelor în ceea
ce privește aparatele electrice, instalarea și
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuțirea cuțitelor,
spălarea rufelor, închirierea mașinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreținerea
articolelor din piele, curățare și reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreținerea și repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcția de diguri portuare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
instalație de apă și canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, șlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parțial distruse, reconstruirea
mașinilor uzate sau parțial distruse, reumplerea
cartușelor de toner, renovarea articolelor
de îmbrăcăminte, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor
de siguranță, repararea liniilor electrice,
restaurarea lucrărilor de artă, restaurarea
instrumentelor muzicale, reșaparea anvelopelor,
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nituire, pavarea drumurilor, închirierea mașinilor
de măturat străzile, servicii pentru acoperișuri,
protecție anticorozivă, întreținerea și repararea
seifurilor, sablare, construcția de eșafodaje,
construcția de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curățarea
străzilor, întreținerea și repararea camerelor
de tezaur, întreținerea piscinelor, întreținerea și
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcții subacvatice, reparații
subacvatice, tapițare, reparații de tapițerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor/ lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, stații de distribuție a carburanților
pentru vehicule (realimentare și întreținere),
întreținerea vehiculelor, curățarea vehiculelor,
servicii de reparații în cazul unei defecțiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alții decât
cei din agricultură, acvacultura, horticultura și
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparații),
construcția și repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curățarea geamurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiționat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea țesăturilor, tăierea țesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea țesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ ignifugarea materialelor textile,
vopsirea țesăturilor, precontractarea țesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistență
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecționarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terți, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deșeurilor și gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea țesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
și a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea țesăturilor, condiționare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea

generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, șlefuire, incinerarea deșeurilor și
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea mașinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, șlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
țesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deșeurilor și a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de șelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spațiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
țesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea și prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la mașină, imprimare 3d personalizată pentru
alții, fabricarea berii pentru alții, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informații
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deșeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de țesut), tratarea deșeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
și băuturilor, producția de vin pentru alții,
consultanță în domeniul vinificației, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/ tratarea țesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea și
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la mașină, fabricarea
berii pentru alții, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informații cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deșeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de țesut).

───────
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(210) M 2022 06800
(151) 27/09/2022
(732) ROYAL TEA IMPEX SRL, STRADA

FLUIERULUI NR. 43, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

C.T.W. BOBA&TEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.09.05

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

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, esențe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malț, must
de malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază

de orez, altele decât substituenții de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, șerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenții de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru
băuturi.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepția berii, băuturi alcoolice care conțin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi distilate,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin, băuturi pe bază de vin.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare.

───────

(210) M 2022 06801
(151) 27/09/2022
(732) LILIANA ROXANA CHIREA, STR.

VATRA LUMINOASA NR. 1-27,
BL. D7, ET. 7, AP. 39, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021911, ROMANIA

(540)

PAINE DOMNEASCA facuta
din dragoste pentru tine
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.02

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

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210) M 2022 06802
(151) 27/09/2022
(732) DENIS VISION S.R.L., STR.

DIGULUI, NR. 23, JUDEȚ ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Dr. Denis

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2022 06803
(151) 27/09/2022
(732) DENIS VISION S.R.L., STR.

DIGULUI, NR. 23, JUDEȚ ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Satlink

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate

care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2022 06804
(151) 27/09/2022
(732) DENIS VISION S.R.L., STR.

DIGULUI, NR. 23, JUDEȚ ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Breckner

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

───────
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(210) M 2022 06805
(151) 27/09/2022
(732) EURO FILMAR SRL, SAT PIATRA

FÂNTÂNELE, NR. 386,JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, COMUNA
TIHA BÂRGĂULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

GRAND PARK RENIX

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.02

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

clase:
12. Remorci, remorci (vehicule), remorci rutiere,
remorci pentru transport, caroserii pentru
remorci, remorci pentru tractoare, remorci
pentru camioane, remorci pentru vehiculele
terestre, remorci pentru transportul de utilaje,
remorci pentru transportul de vite, șasiuri
de remorci pentru vehicule, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
remorci pentru transport de biciclete, bare
de remorcare pentru remorci, remorci pentru
transportul în vrac, remorci pentru transportul
de carturi, remorci frigorifice, remorci pentru
tractarea bărcilor, platforme elevatoare pentru
vehicule, cuple de remorcare pentru vehicule,
cârlige de remorcare pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, accesorii
pentru transportul (ridicarea) încărcăturilor
autovehiculelor, piese de schimb pentru remorci
respectiv: anvelope, jante, prezoane, protecții
pentru aripi pentru vehicule terestre, axe, osii,
punti, cabluri de frana pentru vehicule, cuple
de remorcare pentru vehicule, sisteme de
siguranță pentru vehicule (altele decât sistemele
de închidere), amortizoare pentru vehicule,

garnituri pentru frana, componente de frână
pentru vehicule, bucșe pentru vehicule, suruburi
pentru remorci, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, roți de
rezervă pentru vehicule, roți pentru remorci,
saboți de frână pentru vehicule, tamburi de frână
pentru vehicule.
35. Managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), servicii de vânzare cu amănuntul
de tablă de aluminiu, remorci, piese de schimb
pentru remorci, servicii de publicitate, marketing
şi promovare in legatura cu tablă de aluminiu,
remorci, piese de schimb pentru remorci,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul de tablă de aluminiu,
remorci, piese de schimb pentru remorci, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, promovarea
vânzării la produselor şi/sau servicii ale terţilor pe
un site şi/sau un portal de internet, publicitate,
inclusiv promovare aferentă vânzării de articole
si servicii pentru terti, prin transmiterea
materialului publicitar si difuzarea mesajelor
publicitare prin retelele informatice, publicitate
la serviciile altor vânzători, permiţând clienţilor
să vadă şi să compare comod produsele
şi serviciile acelor vânzători, studii de piata,
analize de piaţă, publicitate directă prin poştă,
servicii de promovare, publicitate, organizarea
şi coordonarea de spectacole comerciale în
scopuri de afaceri comerciale sau publicitare,
informaţii şi asistenţă privind furnizarea şi
promovarea mărfurilor şi serviciilor şi alegerea
şi prezentarea produselor, furnizare de informaţii
şi consiliere potenţialilor cumpărători de mărfuri,
bunuri şi servicii, informaţii pentru afaceri,
informaţii comerciale furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de import-export.
37. Reparare de remorci, reparare de rampe de
ridicare, reparare de bare de remorcare pentru
vehicule, întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, montare piese
de schimb pentru vehicule.
39. Închiriere de remorci, închirieri de vehicule
de tracțiune și remorci, închiriere de vehicule
echipate cu platforme de ridicare, remorcare de
autovehicule, servicii de salvare, recuperare și
remorcare, prestare de servicii de parcuri de auto
și parcări.

───────
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(210) M 2022 06806
(151) 27/09/2022
(732) ARONDA GLOBAL SRL, STR.

PRAHOVA, NR. 7, ETAJ 4, AP. 18,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 112233,
ROMANIA

(540)

A ARONDA global

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, onsultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitar,
facturare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, cercetare de marketing,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, profilarea

consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web,
crierea de texte publicitare, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea
și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator., proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terti,
rearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri
de informaţii bazate pe siteurile web (servicii
de tehnologia informaţiei), stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor web, design
de arte grafice, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
scrierea de coduri, consultanță în domeniul
securității rețelelor de telecomunicații, proiectare
de modele simulate pe computer, proiectare de
prototipuri, design grafic pe computer pentru
proiecții de video mapping, servicii de inginerie
software pentru prelucrarea datelor, servicii de
design de logo-uri.

───────
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(210) M 2022 06807
(151) 27/09/2022
(732) DAS AYO DENT SRL, STR.

SOBARILOR, NR. 38A, AP.SP
COM 3 , SCARA A, ETAJ PARTER,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400270, CLUJ, ROMANIA

(540)

AIO DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 14.03.02

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii stomatologice mobile.

───────


