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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07621

(151)
28/10/2022

(732)
SHOWBERRY SRL

(540)
SHOWBERRY

2 M 2022 07623

28/10/2022

SHOWBERRY SRL

SHOWBERRY TE DĂM IN
SPECTACOL!

3 M 2022 07667

28/10/2022

NUR TRADE SRL

Tabar

4 M 2022 07710

28/10/2022

PYRAMID COMPUTERS AND
SERVICES

5 M 2022 07750

28/10/2022

SENSWOOD ARTS SRL

ARTA Chalet MALU ROSU

6 M 2022 07751

28/10/2022

ALEXANDRU COMSA

Formația AltTon

7 M 2022 07752

28/10/2022

DREAM BOOST SRL

DB Dream Boost

8 M 2022 07753

28/10/2022

UNIUNEA NAȚIONALĂ
A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREȘTI

SiLEX

9 M 2022 07754

28/10/2022

LOYAL BLACK SECURITY S.R.L LOYAL BLACK SECURITY

10 M 2022 07756

28/10/2022

OPERCE BRAND SRL

Operce

11 M 2022 07757

28/10/2022

GABRIEL-MIHAI MOROȘAN

Fain discount

12 M 2022 07759

28/10/2022

ASOCIATIA RETHINK
ROMANIA

rethink ROMANIA IDEI PENTRU
MÂINE

13 M 2022 07760

28/10/2022

NINGBO DAYE GARDEN
MACHINERY CO., LTD.

GREEN MACHINE

14 M 2022 07761

28/10/2022

MS SPECIAL PROJECTS &
TRANSPORTS S.R.L.

MS PROJECTS A TRANSPORT
COMPANY

15 M 2022 07762

28/10/2022

SC MILLENNIUM PRO
DENTALIS SRL

MILLENNIUM PRO

16 M 2022 07763

28/10/2022

IOPA VIRGO INVEST SRL

IOPA

17 M 2022 07764

28/10/2022

TWO ADVERTISING S.R.L.

TWOads MARKETING AGENCY

18 M 2022 07767

28/10/2022

SC PRO BIA & TOMI SRL

PRO BIA PET

19 M 2022 07768

28/10/2022

TRAINING ACADEMY SRL

Academia de Trading FII UN
TRADER DE SUCCES!

20 M 2022 07769

28/10/2022

PRIVEE OVERSEAS
Miroxa
ROTRADING GROUP LIMITED
S.R.L.

21 M 2022 07770

28/10/2022

DIMA COMEX 94 S.R.L.

CARMANGERIA Dima 1994

22 M 2022 07771

28/10/2022

AXABIO MEDICAL SRL

mh medhouse DITRIBUTION

23 M 2022 07772

28/10/2022

HOLCIM (ROMANIA) SA

BETONOMAT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 07773

(151)
28/10/2022

(732)
ASOCIATIA ATIPIC

ATIPIC KIDS

25 M 2022 07774

28/10/2022

PUBLI UP SCREEN

digital-ooh

26 M 2022 07776

28/10/2022

CLAUDIU-ADRIAN
ANDREESCU

Artizanul

27 M 2022 07777

28/10/2022

MINICLINICA SRL

PNEUMOPED

28 M 2022 07779

28/10/2022

ADELA-DELIA SÎMPĂLEAN

fistiQ - the beauty salon

29 M 2022 07780

28/10/2022

NIEGO SRL

NIEGO HYPER PET

30 M 2022 07781

28/10/2022

FLORIN-DANIEL BUSUIOC

CASA MANIU

31 M 2022 07782

28/10/2022

FLORIN COSTEA

FIZIOVITALIS

32 M 2022 07783

28/10/2022

ALEXANDRU RADUCANU

A9

33 M 2022 07784

28/10/2022

FUNNEL WEB PERFORMANCE FUNNEL
SRL

34 M 2022 07785

29/10/2022

VALERIU VASII

BURGER NATION

35 M 2022 07786

29/10/2022

LAZULI TECHNOLOGIES SRL

lazuli

36 M 2022 07787

29/10/2022

AGRISOLV WASTE SRL

STRIPPER - BEDDER

37 M 2022 07788

29/10/2022

PHAROS TECHNOLOGY SRL

DOKUS

38 M 2022 07789

29/10/2022

COSTIN CRETULESCU

Colorbitor

39 M 2022 07790

29/10/2022

LĂPTĂREASA DIN TOHAN
S.R.L.

Lăptăreasa din Tohan

40 M 2022 07791

30/10/2022

STANA-ILEANA STEPANESCU- StanaStepanescu
CIOBOTIN

41 M 2022 07792

30/10/2022

ION-IRINEL BUCUR
CATALIN URTOI

#HaiCaSePoate

42 M 2022 07793

30/10/2022

RIMA DESIGN IDENTITY SRL

RIMADESIGN IDENTITY

43 M 2022 07794

30/10/2022

CLICK DISTANTA SRL

clickzu

44 M 2022 07795

30/10/2022

GEOZIM FOOD SRL

GEOZIM VF9713

45 M 2022 07796

30/10/2022

CORASYS IMPORT S.R.L.

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

(740)

(540)
(511)

M 2022 07621
28/10/2022
SHOWBERRY SRL, ALEEA
MESTECENILOR, NR.8, DEMISOL,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SHOWBERRY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, fonturi de imprimare
care pot fi descărcate prin intermediul tranamisiei
electronice, înregistrări muzicale, benzi muzicale
înregistrate sau descărcabile, fişiere de muzică
descărcabile, cd-uri cu muzică, înregistrări de
clipuri muzicale, serii de înregistrări audiomuzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, muzică digitală
descărcată de pe site-uri de internet cu mp3-uri,
muzică digitabilă descarcabilă dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet.
35. Administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru interpreti de
muzica, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, administrare
de programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de p(ortofolii online pe un site web,
negociere de tranzactii comerciale pentru artisti
scenici, servicii de comert cu amanuntul online
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu instrumente
muzicale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu fisiere de muzica descarcabile,
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi
cu ridicata legate de fişiere descă rcabile
cu sunete, muzică, imagini, video şi jocuri,

servicii asigurate de magazine de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, publicitate, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 14,
16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
respectiv: articole de imbracaminte, incaltaminte
si de acoperire a capului, a produselor din
metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice
şi instrumente pentru măsurarea timpului, a
produselor de design si decoratiuni, obiecte
de arta, instrumente muzicale, a produselor de
papetarie, legatorie, tiparituri, a produselor de
divertisment, jocuri video, sport, a produselor
alimentare, a baturilor alcoolice si non-alcoolice,
a vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
legate de fişiere descărcabile cu sunete,
muzică, imagini, video şi jocuri, organizarea
de expoziții comerciale și servicii expoziționale,
organizare de expoziții comerciale, organizare
de expoziții în scopuri comerciale, coordonare
de expoziții în scopuri comerciale, realizare
de expoziții în scopuri comerciale, promovare
(publicitate) de concerte, regruparea in avantajul
tertilor a produselor privitoare la articole de
imbracaminte, incaltaminte si de acoperire a
capului, a produselor din metale preţioase şi
aliaje ale acestora (exceptând transportul lor),
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
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servicii de promovare a producătorilor muzicali şi
artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti, diskjockey, servicii de publicitate privind industria
turismului, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, lipirea
de afişe publicitare, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, închirieri de spațiu publicitar,
închiriere de spațiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia

prin internet și alte rețele de comunicații,
transmitere de mesaje scurte (sms), de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de comunicații
în format text între dispozitive de telecomunicații
mobile.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de seminarii si congrese, organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
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de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele
de calculatoare, pregatire pentru aprecierea
muzicii, servicii de instruire in domeniul muzical,
servicii de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, spectacole muzicale live, producție de
înregistrări muzicale, reprezentații muzicale în
direct, servicii de biblioteci muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare

de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, prezentare de
concerte, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
servicii pentru concerte de canto, organizarea
de concerte de muzică în direct, închiriere
de săli de concerte, organizare de concerte
de muzică pop, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de festivaluri, organizarea
de spectacole muzicale, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
furnizarea de informaţii în materie de
educaţie, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
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divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare de
bilete pentru evenimente, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop educațional sau cultural,
servicii sportive și de fitness, servicii educative și
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizarea de spectacole muzicale
live, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de concerte muzicale pentru radio,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicarea de materiale
multimedia online nedescărcabile, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de concerte de muzică în direct, coordonare
de festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, servicii de
centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de cluburi de

fani (divertisment), servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, organizarea de
expoziții de artă, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii
educative în arta interpretării scenice, servicii
de galerii de artă, închiriere de lucrări de artă,
servicii de expoziții de artă, servicii oferite
de tabere de recreere, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de spectacole,
servicii de impresariat, rezervare de locuri
pentru spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale,
servicii oferite de cluburi de divertisment sau
educaţie, producţie de muzică, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, producţie de
videoclip-uri muzicale, producţie de înregistrări
muzicale, servicii de editare şi înregistrare de
muzică, organizarea de spectacole de muzică în
direct, reprezentaţii de muzică live, publicare de
afişe şi reportaje (servicii prestate de reporteri).
───────
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SHOWBERRY SRL, ALEEA
MESTECENILOR, NR.8, DEMISOL,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SHOWBERRY TE
DĂM IN SPECTACOL!
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03; 02.01.23
(591) Culori revendicate:negru, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, fonturi de imprimare
care pot fi descărcate prin intermediul tranamisiei
electronice, înregistrări muzicale, benzi muzicale
înregistrate sau descărcabile, fişiere de muzică
descărcabile, cd-uri cu muzică, înregistrări de
clipuri muzicale, serii de înregistrări audiomuzicale, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, înregistrări muzicale audio care pot
fi descărcate, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, muzică digitală
descărcată de pe site-uri de internet cu mp3-uri,
muzică digitabilă descarcabilă dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet.
35. Administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru interpreti de
muzica, promovare (publicitate) de concerte,

promovare de concerte muzicale, administrare
de programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de p(ortofolii online pe un site web,
negociere de tranzactii comerciale pentru artisti
scenici, servicii de comert cu amanuntul online
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu instrumente
muzicale, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu fisiere de muzica descarcabile,
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, servicii asigurate de magazine
online de desfacere cu amănuntul legate de
vânzarea de reviste descărcabile, cărţi, tonuri
de apel, fişiere cu muzică, sunete, imagini,
video şi jocuri, aplicaţii, servicii de magazine
on-line de comercializare cu amănuntul şi
cu ridicata legate de fişiere descărcabile
cu sunete, muzică, imagini, video şi jocuri,
servicii asigurate de magazine de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
administrarea comercială a programelor de
schimburi culturale şi educative, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, publicitate, regruparea în
avantajul terţilor a produselor din clasele 14,
16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
respectiv: articole de imbracaminte, incaltaminte
si de acoperire a capului, a produselor din
metale preţioase şi aliaje ale acestora, bijuterii,
pietre preţioase şi semipreţioase, ceasornice
şi instrumente pentru măsurarea timpului, a
produselor de design si decoratiuni, obiecte
de arta, instrumente muzicale, a produselor de
papetarie, legatorie, tiparituri, a produselor de
divertisment, jocuri video, sport, a produselor
alimentare, a baturilor alcoolice si non-alcoolice,
a vinurilor, a produselor pentru fumatori, din
tutun si inlocuitori (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de magazine on-line
de comercializare cu amănuntul şi cu ridicata
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legate de fişiere descărcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale, coordonare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, promovare (publicitate)
de concerte, regruparea in avantajul tertilor a
produselor privitoare la articole de imbracaminte,
incaltaminte si de acoperire a capului, a
produselor din metale preţioase şi aliaje ale
acestora
(exceptând
transportul
lor),
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale de artă, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de promovare a producătorilor muzicali şi
artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti, diskjockey, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, lipirea de
afişe publicitare, servicii de fidelizare, motivare şi
recompensare, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, închirieri de spațiu publicitar,
închiriere de spațiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
38. Transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, difuzarea
de muzica, furnizarea accesului la paginile web
cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format
mp3 pe internet, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice

și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
transmitere de mesaje scurte (sms), de imagini,
de voce, de sunete, de muzică și de comunicații
în format text între dispozitive de telecomunicații
mobile.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri in scopuri recreative, rezervare
de bilete la concerte, rezervare de locuri
la concerte, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte, agentii de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de seminarii si congrese, organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de spectacole muzicale, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizarea de concerte de muzică în direct,
servicii de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de
materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
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referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele
de calculatoare, pregatire pentru aprecierea
muzicii, servicii de instruire in domeniul muzical,
servicii de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, spectacole muzicale live, producție de
înregistrări muzicale, reprezentații muzicale în
direct, servicii de biblioteci muzicale, concerte
muzicale pentru televiziune, servicii de educație
muzicală, producție de videouri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri

culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, publicare multimedia, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia de
cărți, producție audio, video și multimedia și
fotografie, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, prezentare de
concerte, organizarea de concerte muzicale
pentru radio, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, producere de concerte
muzicale, divertisment de tipul concertelor,
servicii pentru concerte de canto, organizarea
de concerte de muzică în direct, închiriere
de săli de concerte, organizare de concerte
de muzică pop, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, agenții
de rezervare de bilete pentru concerte, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații tip
concert, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
concerte, organizare de festivaluri, organizarea
de spectacole muzicale, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
furnizarea de informaţii în materie de
educaţie, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
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educație, divertisment și sport, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare de
bilete pentru evenimente, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment în direct, organizare de rezervări
de bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri cu scop educațional sau cultural,
servicii sportive și de fitness, servicii educative și
de instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), servicii de
spectacole în direct, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, organizarea de spectacole muzicale
live, închiriere de instrumente muzicale,
organizare de concerte muzicale pentru radio,
prezentare de spectacole muzicale, servicii
de mixare muzicală, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicarea de materiale

multimedia online nedescărcabile, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de concerte de muzică în direct, coordonare
de festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, servicii de
centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție, servicii
specifice parcurilor de distracție cu tematică
inspirată din cinematografie, divertisment teatral,
reprezentații teatrale, producție de reprezentații
teatrale, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), activități sportive
și culturale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii oferite de cluburi de
fani (divertisment), servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de cabarete
și discoteci (divertisment), coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, divertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, organizare de
carnavaluri, servicii oferite de parcuri de
distracție, furnizare de instalații de joacă pentru
copii (divertisment), furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, servicii de divertisment cu jocuri
pe calculator și jocuri video, organizarea de
expoziții de artă, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online printr-un link de telecomunicații, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, servicii de
educație referitoare la arta culinară, servicii
educative în arta interpretării scenice, servicii
de galerii de artă, închiriere de lucrări de artă,
servicii de expoziții de artă, servicii oferite
de tabere de recreere, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
organizarea de cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de spectacole,
servicii de impresariat, rezervare de locuri
pentru spectacole, închiriere de decoruri pentru
spectacole, divertisment, activităţi culturale,
servicii oferite de cluburi de divertisment sau
educaţie, producţie de muzică, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, producţie de
videoclip-uri muzicale, producţie de înregistrări
muzicale, servicii de editare şi înregistrare de
muzică, organizarea de spectacole de muzică în
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direct, reprezentaţii de muzică live, publicare de
afişe şi reportaje (servicii prestate de reporteri).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07667
28/10/2022
NUR TRADE SRL, B.DUL
TRAIAN S3 P, JUDETUL NEAMT,
PIATRA NEAMT, 610130, NEAMȚ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(591)
(511)

Tabar
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale.
───────

M 2022 07710
28/10/2022
PYRAMID COMPUTERS AND
SERVICES, STR. BUJORULUI, NR.
1, JUDETUL ILFOV, 77096, ILFOV,
ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR. 37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

Culori revendicate:Portocaliu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Perii, acționate electric, generatoare electrice
care folosesc celule solare, mașini pentru
tratament de metale, lemn, materiale plastice,
beton, sticlă și piatră, mașini-unelte, concasoare,
mașini de găurit, ferăstraie (mașini), tăiat (mașini
de -), mașini de ascuțit, mașini de sudură,
pompe (mașini), compresoare, suflante (mașini
-), generatoare, ridicat (aparate de -), unelte
și ustensile electrice de bucătărie, bucătărie
(mașini electrice de -), mașini de împachetat,
etichetat (mașini de -), cusut (mașini de -),
călcat (mașini de -), prese de călcat, mașini
și aparate electrice de curățat, vesela (mașini
pentru spălat -), mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățarea podelelor, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, roboți de curățenie de uz
casnic, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, dispozitive pentru grădinărit (electrice-),
scule de grădinărit (electrice), tuns gazon (mașini
de -), motocositoare robotizate, mașini pentru
horticultură, motocultivatoare de grădină, mașini
pentru mărunțirea deșeurilor horticole, automate
(distribuitoare automate)
8. Cuțite pentru pescuit, unelte de mână și
instrumente acționate manual, fiare de călcat
electrice, cuțite, furculițe și linguri, cuțite,
foarfece, lame de ras, truse de bărbierit, aparate
de epilat, mașini de tuns părul acționate manual,
aparate pentru aranjarea părului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, ustensile pentru
manichiură și pedichiură, aparate manuale
pentru ondularea părului, bobinare (unelte de -),
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
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electrice de păr, ondulatoare electrice pentru păr,
ondulatoare non-electrice, trimere neelectrice de
tuns sprâncene, împletitoare de păr electrice,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns părul din nas, aparate
electrice de tuns părul din urechi, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate pentru tuns si aranjat barba și mustața,
aparate pentru tăierea părului din nas, barba
(mașini de tuns -), foarfeci de tuns, mașini
de tuns (unelte acționate manual), mașini de
tuns electrice, mașini de tuns electrice de
uz personal (acționate manual), mașini de
tuns părul, electrice și neelectrice, pensete
pentru îndepărtarea părului, pieptene pentru
contur barbă, aparate de bărbierit, aparate
de ras cu vibrație, aparate de ras de unică
folosință, aparate de ras japoneze, aparate
de ras, non-electrice, brice (de bărbierit), cutii
adaptate pentru lame de ras, dispozitive pentru
distribuirea lamelor de ras, distribuitoare de lame
pentru aparate de ras, lame pentru aparate
de bărbierit, lame pentru aparate de ras, lame
pentru aparate de ras electrice, mașini de ras
electrice, piele de ascuțit briciul (curele din
piele pentru ascuțit briciul), rezerve de lame de
ras, tocuri pentru aparate de ras, ace pentru
tatuaje, aparate de tatuare, aparate pentru
făcut găuri în urechi, instrumente sterile pentru
piercing corporal, accesorii pentru manichiură,
capete cu role pentru pile de picioare folosite la
eliminarea pielii întărite, capete cu role pentru
pile electronice de unghii, clești de unghii (unelte
manuale), clești pentru unghii, pentru animale
de companie, acționați manual, dispozitive
de tăiat bătăturile, dispozitive neelectrice de
șlefuit unghiile, etuiuri pentru instrumente
de manichiură, foarfeci (forfecuțe) de unghii,
freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice
de unghii, pile electronice pentru picioare, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
truse de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, unghiere (electrice sau neelectrice),
unghiere pentru întreținerea pielițelor, ustensile
pentru împins cuticulele, ace pentru găurirea
urechilor, aparate electrice de coafare, aparate
operate manual pentru îngrijirea cosmetică
a sprâncenelor, clești pentru întors genele,
dispozitive electrice de curbat gene, dispozitive
electronice utilizate pentru exfolierea pielii,

foarfece de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece pentru cuticule, ondulator electric de
păr, pensete pentru gene artificiale, plăci
electrice de întins părul, pulverizatoare (unelte
acționate manual), pulverizatoare manuale cu
pompă, separatoare de gene, unelte de mână
folosite la eliminarea pielii întărite, unelte de
mână pentru exfolierea pielii
9. Testere pentru baterii, testere de cabluri
audio, testere pentru baterii și acumulatoare,
testere de alarme de fum, testere de
rețea de alimentare cu electricitate, stilouri
testere pentru tensiune electrică, testere
de curent, software pentru diagnoză și
depanare, software de diagnoză la distanță,
aparate pentru diagnoza instalațiilor de
energie electrică, radiouri, radiouri portabile,
radiouri mobile, radiouri dab, radiouri de
vehicule, radiouri alimentate cu energie solară,
videotelefoane, videoproiectoare, receptoare
video, multiplexoare video, imprimante video,
aparate video, mixere video, transmițătoare
video, video discuri, monitoare video, ecrane
video, echipamente video, video recordere,
digitizoare video, suporturi de mouse, mouseuri (informatică), mouse-uri scaner, mouse
(periferice de calculator), mouse-uri pentru
computer, mouse-uri de calculator, mouseuri de calculator fără fir, ceasuri inteligente,
lanterne optice, lanterne de semnalizare,
baterii pentru lanterne de buzunar, celule
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice, module fotovoltaice solare, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), acumulatori pentru
energie fotovoltaică, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, baterii solare, plăci solare,
celule solare, panouri solare, module solare,
redresoare pentru baterii solare, structuri
de panouri solare, baterii solare de uz
industrial, baterii solare de uz casnic, senzori
electronici pentru măsurarea radiației solare,
celule solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, costume
de supraviețuire, pături de supraviețuire, pături
pentru supraviețuire, aparate și instrumente
științifice, de cercetare, navigație, geodezice,
fotografice,
cinematografice,
audiovizuale,
optice, de cântărire, măsurare, semnalizare,
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detectare, verificare, control, salvare și didactice,
aparate și instrumente pentru conducerea,
comutarea, transformarea, acumularea, reglarea
sau
controlul
distribuției
sau
utilizării
electricității, componente electronice, aparate
și instrumente pentru înregistrarea, transmisia,
redarea sau prelucrarea de sunet, imagine
sau date, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, suporturi înregistrate,
medii descărcabile, software, programe pentru
prelucrarea datelor, suporturi digitale sau
analogice goale de înregistrare și stocare,
mașini înregistratoare de încasat, dispozitive
de calculat, adunat (mașini de -), computere,
laptopuri, echipamente de procesare a datelor,
sisteme de procesare de date, periferice
adaptate pentru a fi folosite la calculatoare,
ochelari, ochelari de protecție, încălțăminte de
protecție (împotriva accidentelor sau vătămării),
protecția capului, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, articole de îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva leziunilor, costume de
scafandru, măști pentru scafandri, extinctoare,
difuzoare inteligente, difuzoare portabile cu
vibrații, difuzoare audio pentru vehicule, baze
portabile pentru difuzoare, difuzoare audio de uz
casnic, difuzoare pentru media playere portabile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru monitoare de studio, difuzoare
de perete fără fir, carduri de extensie pentru
calculatoare, carduri de interfață pentru aparate
de prelucrare a datelor, carduri de memorie
cu circuit integrat, carduri de memorie flash
preînregistrate, carduri grafice, chipset-uri,
chipset-uri de calculator, chipset-uri de calculator
destinate utilizării la transmisia de date către
și de la o unitate centrală de procesare,
cipuri de calculator, cipuri electronice cu circuite
integrate de memorie, circuite electronice de
memorie, circuite integrate pentru îmbunătățirea
afișării grafice și video, cititoare de compactdiscuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
coprocesor matematic, discuri dure, discuri dure
magnetice, disipatoare de căldură destinate
utilizării în calculatoare, disipatoare termice,
dispozitive cu memorie utilizate cu aparatele
de procesare de date, dispozitive de indicare
electronice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de memorie de firmware, dispozitive de memorie
pentru computere, dispozitive de redare
pentru discuri compacte, dulapuri adaptate
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
calculatoare, magistrale de calculator, memorie
flash, memorii cu semiconductoare, memorii

de circuite integrate, memorii optice, memorii
pentru echipamente de procesare de date,
memorii semiconductoare, memorii tampon,
microprocesoare, microprocesoare securizate,
modeme interne, modemuri, module de intrare/
ieșire analogice, module de intrare/ieșire digitale,
module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (iot), module informatice, nuclee
ale microprocesoarelor, plăci anexe pentru
calculator, plăci cu circuite imprimate adiționale,
plăci cu circuite imprimate pentru calculatoare,
plăci de accelerare multimedia, plăci de
accelerare pentru calculator, plăci de bază, plăci
de bază pentru calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, plăci de interfață de
calculator, plăci de rețea, plăci de sunet,
plăci fiică, plăci grafice pentru calculatoare,
plăci pentru pc, plăci pentru unități centrale
de procesare, porturi paralele de calculator,
porturi seriale pentru calculator, procesoare
(unități centrale de prelucrare), procesoare
pentru aplicații, răcitoare cu lichid pentru
procesoare, set de cipuri grafice de înaltă
definiție, sisteme pe cip (soc), subansambluri
pentru calculator, unități de cd-rom, unități
de disc externe pentru calculatoare, unități
de disc fix, unități de disc pentru computere
(informatică), unități de discuri magnetice, unități
de hard disk magnetice, unități de interfață
pentru magistrale de date, unități de procesare
grafică (gpu), unități de stocare hibride (sshd),
unități hard disk portabile pentru calculatoare,
unități pentru discuri digitale, ventilatoare de
răcire pentru u.c.p., ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, ventilatoare pentru unități
centrale de procesare (cpu), amplificatoare,
aparate de programare a timpului, aparate
și instrumente radio, atenuatori, becuri
indicatoare pentru aparate de telecomunicații,
benzi magnetice (aparate de demagnetizare
pentru -), cd-drivere pentru calculatoare,
cartele telefonice cu credit, cititoare de
coduri de bare (decodoare), codificatoare
magnetice, compresoare de semnal, conectori
multimedia pentru vehicule, convertor analogdigital, dispozitive de automatizare pentru
locuințe, dispozitive de montare pentru
camere, dispozitive de montare pentru
monitoare, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax în
modul autonom, dispozitive pentru schimbarea
automată a discurilor, dispozitive pentru
stocarea de date, echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
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emițătoare optice, etuiuri pentru telefoanele
celulare, expansoare audio, huse pentru
agende electronice, inscriptoare dvd, jurnale
personale electronice, limitatoare de semnal,
multiplexoare, multiplexoare multimedia, panouri
tft-lcd (tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu
cristale lichide), preamplificatoare, receptoare
optice, scanere cu intrare și ieșire digitală,
stilouri magneto-optice, suporturi de date preînregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi pentru amplificatoare, table
electronice interactive whiteboard, tastaturi,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale,
tastaturi pentru direcționarea semnalelor audio,
video și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
telefoane celulare, telefoane portabile, telefoane
fixe, telefoane de mașină, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, adaptoare pentru
telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane mobile,
afișaje pentru telefoane inteligente, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, fete pentru
telefoane celulare, difuzoare pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, blițuri pentru
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile și telefoane inteligente, căști
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
huse pentru telefoane (special adaptate), cabluri
usb pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, camere video pentru
telefoane inteligente, joystickuri adaptate pentru
telefoane inteligente, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare, huse
din piele pentru telefoane mobile, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, telefoane
inteligente sub formă de ochelari, huse din
piele pentru telefoane inteligente, module de
afișare pentru telefoane mobile, încărcătoare

de baterii pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, protecţii de
ecran pentru telefoane mobile, dispozitive
„mâini-libere” pentru telefoane celulare, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, folii
de protecție adaptate pentru lentilele telefoanelor
inteligente, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, tocuri pentru telefoane mobile din piele
sau din imitații de piele, software de calculator
pentru comanda de la distanță a telefoanelor și
posturilor radiotelefonice, huse pentru laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri
11. Aparate și instalații de iluminat, încălzit, răcit,
producere a vaporilor, de gătit, uscat, ventilat
și de distribuire a apei, precum și în scopuri
sanitare, lămpi pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (becuri), lanterne
solare, lanterne reîncărcabile, lanterne electrice,
lanterne de iluminat, lanterne tip pointer, lanterne
pentru biciclete, lanterne de biciclete, lanterne
pentru iluminat, lanterne de buzunar, lanterne
pentru vehicule, lanterne cu leduri, lanterne
pentru cap, lanterne în formă de stilou, solare,
lămpi solare, dispozitive reflectorizante pentru
atașamentele la spițele de bicicletă, climatizare
(instalații de -), aparate de climatizare, instalații
de climatizare, instalații de climatizare a
aerului pentru vehicule, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), instalații
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pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), sisteme
hvac pentru vehicule (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), lămpi pentru camping
12. Bicicletă (șei de -), ghidoane de bicicletă,
bicicletă (spițe de -), frâne pentru bicicletă,
bicicletă (clopoței de -), roți ajutătoare pentru
bicicletă, anvelope tubulare de bicicletă, huse
pentru pedale de bicicletă, manșoane pentru
ghidoane de bicicletă, suporturi pentru bidoane
pentru bicicletă, tijă de șa de bicicletă, manete
de frână pentru bicicletă, nipluri pentru spițe
de bicicletă, pompe pentru umflarea anvelopelor
de bicicletă, pompe de aer pentru umflarea
cauciucurilor de bicicletă, bărci de pescuit,
vehicule de camping, rulote de camping,
rulote de camping (vehicule recreative),
vehicule recreative de camping combinate cu
remorcă de cai, părți și accesorii pentru
vehicule, compresoare pentru supraîncărcarea
motoarelor cu combustie internă pentru vehicule
terestre, convertizoare hidraulice de cuplu
pentru vehicule terestre, cutii de transmisie
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru vehiculele terestre, demaroare
pentru vehicule terestre, dispozitive de acționare
de motor pentru vehicule terestre, dispozitive
de postcombustie pentru motoare de vehicule
terestre, dispozitive de propulsie pentru vehicule,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, lanțuri cu role pentru vehicule terestre,
motoare cu benzină pentru vehicule terestre,
motoare cu combustie internă pentru vehicule
terestre, motoare cu gaz pentru vehicule
terestre, motoare cu turbină diesel pentru
vehicule terestre, motoare diesel pentru vehicule
terestre, motoare electrice cu angrenaje pentru
vehicule terestre, motoare electrice pentru
automobile, motoare electrice pentru vehicule
terestre, motoare liniare pentru vehicule terestre,
motoare pentru automobile, motoare termice
pentru vehicule terestre, servomotoare pentru
vehicule terestre, ambreiaje pentru vehicule
terestre, angrenaje cu roți pentru vehicule
terestre, angrenaje față, angrenaje de transmisii
pentru vehicule terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
arbori cardanici pentru vehicule, arbori de
transmisie pentru vehicule terestre, arbori flexibili
pentru vehicule terestre, arbori pentru vehicule
terestre, arcuri amortizoare pentru automobile,
arcuri de suspensie pentru autovehicule, arcuri
elicoidale (componente ale sistemului de
suspensie pentru vehiculele terestre), arcuri
lamelare (piese de suspensie pentru vehicule
terestre), automobile (amortizoare pentru -),
automobile (șasiuri pentru -), automobile și

elemente de structură ale acestora, bare de
torsiune pentru automobile, bare de torsiune
pentru suspensia vehiculelor terestre, bare
de torsiune/stabilizatoare (componente pentru
suspensia vehiculelor terestre), bare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule, brațe
pivotante (piese de vehicule), butuci din
spate, butuci frontali pentru vehicule, cabluri
de ambreiaj (componente ale motocicletelor),
cabluri de frână (componente ale motocicletelor),
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
motoare pentru vehicule, caroserii pentru
autovehicule, caroserii pentru remorci, centuri
de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru automobile,
coloane de direcție întărite pentru vehicule,
componente pentru camioane, componente
pentru caroseria vehiculelor, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, convertizoare de cuplu
pentru automobile, cuplaje de angrenaj pentru
vehiculele terestre, cuplaje pentru arbori pentru
vehicule terestre, cuplaje pentru utilizare cu
ambreiaje pentru vehicule terestre, cuplaje
pentru vehicule terestre, curele de transmisie
(piese pentru mașini terestre), curele de
transmisie pentru acționarea de vehicule
terestre, cutii de angrenaje pentru vehiculele
terestre, cutii de transmisie pentru vehicule
terestre, cutii de viteze, cutii de viteze
automate pentru automobile, cutii de viteze
automate pentru vehicule terestre, cutii de
viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri (componente
ale vehiculelor terestre), diferențialuri pentru
vehicule terestre, discuri de ambreiaj acționate
prin fricțiune pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri
de ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână (piese de motociclete),
discuri de frână pentru motociclete, discuri de
frână pentru vehicule terestre, discuri pentru
lagăre axiale de ambreiaj pentru vehicule
terestre, dispozitive adaptate de fixare a pieselor
de automobile de caroseria automobilelor,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, etriere de frână (piese de motociclete),
etriere de frână pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne pentru
vehicule cu motor, frâne pentru vehicule terestre,
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frână cu saboți pentru vehicule terestre, garnituri
de frână pentru vehicule terestre, garnituri
inelare pentru rezervoare de combustibil pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse pentru centuri de
siguranță pentru scaune de automobile, joystickuri pentru vehicule, lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
acționarea de vehicule rutiere, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), leviere
de frână pentru vehicule, îmbinări universale
pentru vehicule terestre, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, motoare cu angrenaje
pentru vehicule de teren, mânere de schimbător
de viteză pentru vehiculele terestre, mânere
pentru portiere de automobile, nuci de rotire
a volanului pentru automobile, oglinzi pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare (piese pentru
vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organizatoare pentru mașină, organizatoare
pentru portbagaj, organizatoare pentru scaune
de mașină, osii (piese pentru vehicule terestre),
osii de remorcă, osii pentru sisteme de
suspensie cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie pneumatice
ale vehiculelor, osii pentru suspensii cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, panouri adaptate pentru
caroserii de vehicule, panouri de acoperiș pentru
vehicule terestre, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, panouri de
portiere pentru vehicule terestre, panouri de ușă
pentru vehicule, parbrize, pedale de frână pentru
vehicule, perne pentru scaune de vehicule
terestre, piese de transmisie de putere (altele
decât curelele) pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, piese ornamentale de interior pentru
automobile, pinioane pentru vehicule terestre,

plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbiciclete,
portschiuri pentru vehicule, portschiuri pentru
automobile, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vagoanele de cale ferată, protectoare
pentru faruri, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru capotă
ca părți structurale de vehicule, protecții pentru
jenți de vehicule, rezervoare metalice (piese
de vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate ale mecanismului de acționare
(piese de vehicule terestre), roți dințate pentru
motoare de vehicule terestre, rulmenți cu bilă
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
automobile, scaune auto pentru copii, șasiuri
de motor, pentru vehicule terestre, șasiuri
de remorci pentru vehicule, schimbătoare de
viteze, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, schimbătoare
de viteză pentru automobile, segmenți de
frână pentru automobile, semnale de direcție
pentru automobile, seturi de protecții pentru
ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru transmiterea
puterii la vehiculele terestre, sisteme de
angrenaj pentru vehiculele terestre, sisteme
de frânare pentru vehicule terestre, sisteme
de suspensie pentru automobile, sisteme de
suspensie pentru vehicule terestre, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare de
parbriz (piese pentru vehicule), suporturi pentru
pahare, adaptate pentru autovehicule, suporturi
pentru plăcuțe de înmatriculare, suporturi
pentru remorcă, suporturi pentru schiuri pentru
autovehicule, suspensii pentru roți, tablouri de
bord pentru automobile, tambururi de frână
pentru vehicule terestre, transmisii (componente
ale vehiculelor terestre), transmisii articulate
pentru vehicule terestre, transmisii cu dublu
ambreiaj pentru vehicule terestre, transmisii
cu viteză variabilă pentru vehicule terestre,
transmisii de putere pentru vehicule terestre,
transmisii diferențiale pentru vehicule terestre,
transmisii hidraulice pentru vehicule terestre,
transmisii mecanice pentru vehicule terestre,
transmisii pentru deplasarea în marșarier pentru
vehicule terestre, transmisii planetare pentru
vehiculele terestre, transmisii prin roți dințate
pentru vehiculele terestre, trape de aerisire
pentru vehicule, treapte de atașare la vehicule
terestre, uși de portbagaj, volane (componente
ale vehiculelor), volane pentru vehicule
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14. Bijuterii,

podoabe (bijuterie), ștrasuri,
casete de bijuterii, pietre prețioase, pietre
semiprețioase, brățară (ceasuri cu -), brățări
de ceas, instrumente pentru măsurarea
timpului, statui din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, ceasuri, ceasuri
electrice, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri digitale, ceasuri
industriale, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri solare, ceasuri de buzunar,
ceasuri de șemineu, ceasuri din aur, ceasuri
pentru automobile, ceasuri de cronometrare,
cadrane solare
20. Carcase pentru undițe de pescuit, scăunele
pentru pescuit, scaune pentru pescuit, saltele
camping, mobilier pentru camping, paturi de
camping, mese de camping, saltele pentru
camping, saltele gonflabile pentru camping,
covorașe pentru camping (saltele), saltele cu
aer pentru camping, saltele din spumă pentru
camping, mobilier metalic și mobilier pentru
camping
21. Perii cosmetice, perii pentru unghii,
unghii (perii de -), perii pentru curățat,
perii pentru încălțăminte, perii pentru pantofi,
perii, grătare pentru camping, oale și tigăi
portabile pentru camping, ustensile casnice
și de bucătărie, recipiente pentru menaj
sau bucătărie, articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, recipiente de uz gospodaresc
si pentru bucatarie, forme (ustensile de
bucătărie), ustensile de gătit, neelectrice, tigăi,
sacoșe termoizolante, ustensile cosmetice și
de toaletă, toaletă (ustensile de -), truse de
toaletă, cosmetice (ustensile -), cădițe pentru
bebeluși, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, curse pentru animale
dăunătoare, capcane pentru insecte, adăpători,
vase de mâncare pentru animale de casă,
mănuși de grădinărit, jardiniere, plante (suporturi
pentru -) (aranjamente florale), ghivece de
flori, suporturi pentru ghivece de flori, seringi
pentru stropit flori și plante, stropitori, stropire
(instrumente pentru -), piepteni, bureți, material
pentru perii, mături, material pentru curățare,
donițe, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei pentru construcţii), articole de
sticlărie, porțelanuri, vase de lut, ceramice
(produse - pentru menaj), faianță (obiecte din -),
produse de olărie, lucrări de artă din porțelan,
teracotă sau sticlă
22. Corturi (nu pentru camping), corturi pentru
alpinism sau camping, corturi gonflabile pentru
alpinism sau camping
27. Covoare, covoare pentru ușă, linoleum,
îmbrăcăminţi de pardoseală, tapiserii murale, cu

excepția celor din materiale textile, tapet, articole
pentru acoperirea pereților
28. Ornamente pentru pomul de crăciun,
clopoței pentru pomul de crăciun, ceasuri de
jucărie, lanterne de jucărie (nefuncționale),
suporturi pentru undițe, mânere pentru undițe,
tocuri pentru undițe de pescuit, vergi de
undițe pentru pescuit, suporturi pentru undițe
de pescuit, lansete de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, mulinete, genți pentru
mulinete, mulinete pentru pescuit, plute pentru
pescuit, plute de pescuit, momeală pentru
pescuit, cârlige de pescuit, echipament de
pescuit, articole de pescuit, accesorii de pescuit,
gute de pescuit, plase pentru pescuit, mincioguri
de pescuit, genți de pescuit, strune pentru
pescuit, nade pentru pescuit, hamuri pentru
pescuit, momeală artificială de pescuit, juvelnice
(unelte de pescuit), momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), nadă
artificială de pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), bărci gonflabile pentru pescuit, cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
fire tippet pentru pescuit, plute rotunde pentru
pescuit, plute de pescuit luminoase, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, greutăți de plumb
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, plase de
pescuit în acvariu, greutăți din wolfram pentru
pescuit, aparate indicatoare acustice folosite
pentru pescuit, alarme de mușcătură pentru
pescuitul cu undița, momeală artificială de
aruncat în apă pentru pescuit, suporturi de
undiță pentru pescuitul de pe mal, indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul
cu undiță, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
dispozitive de control pentru jocuri sub formă
de undiță, pentru jocuri de pescuit, echipament
de camping de jucărie, jocuri, jucării, cărți
de joc, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică, articole de sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, pomi de
crăciun artificiali, animale de jucărie, aeronave
de jucărie, accesorii pentru păpuși, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru copt de
jucărie, accesorii de mobilier pentru păpuși,
animale de jucărie cu motor, animale de jucărie
umplute, aparate de joacă folosite în creșele de
copii, aparate de joacă pentru interior pentru
copii, aparate de jocuri electrice educaționale
pentru copii, aparate de jucărie pentru controlul
traficului, aparate de prestidigitație, aparate
de uz menajer de jucărie, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
arme pentru paintball acționate pneumatic,
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armonice de jucărie, armură de jucărie, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, avioane de
jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, biciclete de jucărie, blocuri de asamblare
(jucării), blocuri de construcție (jucării), blocuri
de construcție de jucărie din lemn, bowling
(jocuri), case de jucărie modulare, case de
marcat pentru supermarket, de jucărie, case de
păpuși, castele de jucărie, chitare de jucărie,
coarde de sărit, colaci de înot pentru agrement,
corturi de joacă, corturi de joacă pentru interior,
corzi de sărit cu numărătoare digitale, cosmetice
de jucărie (imitații care nu se folosesc pentru
machiaj), covoare de joacă puzzle (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
sportiv de jucărie, elemente de construcții
(jucării), elicoptere de jucărie radiocomandate,
figurine acționate electric cu lumini și sunete,
figurine de jucărie, fluiere (jucării), găleți (articole
de joacă) din materiale plastice, găleți (articole
de joacă), haine pentru figurine de jucărie,
jocuri cu bile, jocuri cu inele, îmbrăcăminte de
păpuși, încălțăminte pentru păpuși, jocuri de
acțiune și de îndemânare, jocuri de interior cu
jetoane, jocuri de societate, jocuri de tras la
țintă, jocuri gonflabile pentru piscine de înot,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri sportive,
jucării-centru de activități pentru copii, jucarii
de desenat, jucării comercializate la set, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării
cu radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării
cu roți, jucării cu roți acționate prin pedale,
jucării cu telecomandă, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, jucării de acțiune
electronice, jucării de baie, jucării de construcții
din mai multe părți, jucării de construit, jucării
de construit care se îmbină, jucării de exterior,
jucării de împins, jucării de lemn, jucării de
nisip, jucării de pluș, jucării din cauciuc, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din pânză,
jucării electrice de acțiune, jucării electronice,
jucării electronice didactice, jucării electronice
teleghidate, jucării flexibile, jucarii inteligente,
jucării gonflabile, jucării gonflabile asemănătoare
cu vehiculele aeriene, jucării gonflabile de baie,
jucării gonflabile de călărit, jucării gonflabile din
cauciuc subțire, jucării gonflabile pentru piscină,
jucării gonflabile sub formă de bărci, jucării
hopa-mitică gonflabile, jucării legate de magie,
jucării mobile de agățat pentru pătuț (jucării),
jucării mobile suspendate, jucării modulare,

jucării muzicale, jucării nemotorizate pentru
călărit, jucării pentru animale, jucării pentru
animale de companie, jucării pentru animale
de companie confecționate din frânghie, jucării
pentru animale de companie conținând iarbamâței, jucării pentru apă, jucării pentru copii,
jucării pentru câini, jucării pentru cărucioare de
copii, jucarii pentru sugari, jucării pentru pisici,
jucării pentru păsări, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
prezentate într-un calendar de advent, jucării
puse în vânzare sub formă de seturi, jucării
robot care se transformă, jucării sub formă
de imitații de alimente, jucării sub formă de
puzzle-uri, jucării utilizate în piscine, jucării
vorbitoare, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării zornăitoare, kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), kituri pentru machete
de jucărie, kituri de machete (lucru manual),
leagăne, locuri de joacă, mașini de jucărie
teleghidate cu baterie, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), microfoane de jucărie,
microscoape de jucărie, mingi de baseball din
cauciuc, mingi de cauciuc pentru copii (punch
ball), mingi de fotbal de dimensiuni reduse,
mingi de joc, mingi de jonglerie, mingi de
plajă, păpuși, păpuși (jucării), patine cu rotile
de jucărie, pistoale cu aer comprimat (jucării),
pistoale cu apă (articole de joacă), plastilină,
puzzle-uri (jucării), puști de jucărie, replici în
miniatură de echipamente de fotbal, roboți de
jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți
de jucărie inteligenți, săbii de jucărie, săgeți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de jucării, seturi de jucărie pentru grădinărit,
seturi de păpuși, seturi de tren, seturi de unelte
de jucărie, telefoane de jucărie, telescoape de
jucărie, tobogane, tobogane de apă, trambuline,
triciclete pentru copii mici (jucării), trotinete,
tuneluri de jucărie, unelte manuale de jucărie,
unelte de jucărie, vehicule (jucării), vehicule de
jucărie pentru copii, vehicule robot de jucărie
care se transformă
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, en gros,
pe internet în legătură cu toate produsele din
clasele de mai sus, publicitate, organizarea
de publicitate, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte cu privire la servicii
de telecomunicații, contracte de telefonie mobilă,
contracte cu privire la livrarea de tonuri de
apel pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, contracte cu privire la prestarea
de servicii de reparații și întreținere, contracte
cu privire la livrarea de produse, precum
și contracte cu privire la alimentarea cu
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curent electric, electricitate sau gaz, servicii de
abonare la ziar, organizare de abonamente la
servicii de internet, intermediere de abonamente
pentru servicii media, servii de abonamente la
publicații, pentru terți, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, cercetarea consumatorului,
furnizare de informații pe internet în legătură
cu produse pentru consumatori, furnizare de
informații pe internet pe teme de protecție
a consumatorilor, și anume, furnizarea de
informații pentru consumatori cu privire la
alegerea produselor de cumpărat, furnizare de
informații pe internet în legătură cu servicii
de asistență pentru clienți, și anume relații cu
clienții, programe de fidelizare a clienților
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07750
28/10/2022
SENSWOOD ARTS SRL, NR.
225, JUD. PRAHOVA, BABA ANA,
107035, PRAHOVA, ROMANIA

ARTA Chalet MALU ROSU
(531)

Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07751
28/10/2022
ALEXANDRU COMSA, STR. ALE.
CATINEI NR. 5, BL. 27B, 10, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, 100087,
PRAHOVA, ROMANIA

Formația AltTon

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte ,
servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă
,
furnizarea
online
de
imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07752
28/10/2022
DREAM BOOST SRL, STR.
SFINTII ARHANGHELI NR. 10, AP.
2, JUD. BRAȘOV, SAMPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele 9, respectiv:
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, computere și dispozitive periferice
pentru computere, clasa 10, respectiv: aparate
dispozitive și articole pentru sugari, aparate de
masaj, dispozitive terapeutice și de asistenta
adaptate pentru persoane cu dizabilitati, aparate
şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi
veterinare, aparate, dispozitive şi articole pentru
activitate sexuală.
───────

DB Dream Boost

(210)
(151)
(732)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, computere și dispozitive periferice
pentru computere.
10. Aparate dispozitive și articole pentru sugari,
aparate de masaj, dispozitive terapeutice și
de asistenta adaptate pentru persoane cu
dizabilitati, aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale,
dentare
şi
veterinareaparate,
dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare

(540)

M 2022 07753
28/10/2022
UNIUNEA NAȚIONALĂ
A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREȘTI, STR. CUZA
VODĂ NR. 143, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040283, ROMANIA

SiLEX
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(531)

Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru (HEX
#17323f), roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.
45. Servicii juridice.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07756
28/10/2022
OPERCE BRAND SRL, STR.
LUNGA, NR. 305, JUD. MUREŞ,
LIVEZENI, MUREȘ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07754
28/10/2022
LOYAL BLACK SECURITY S.R.L,
STR. ALEXANDRINA NR. 10,
LOT 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Operce
LOYAL BLACK SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
03.07.16; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacererea unor nevoi individuale.
───────

(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 26.01.03
(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ceasuri inteligente, căşti de radio, casti
gaming, ochelari inteligenți, camere video,
încărcătoare pentru baterii electrice, standuri
adaptate pentru telefoane mobile, standuri
adaptate pentru tablete, instrumente de
navigație, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, beţişoare pentru selfie (monopode de
mână).
10. Aspirator nazal electric bebeluși/copii.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
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servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasa 9, respectiv:
ceasuri inteligente, căşti de radio, casti gaming,
ochelari inteligenți, camere video, încărcătoare
pentru baterii electrice, standuri adaptate pentru
telefoane mobile, standuri adaptate pentru
tablete, instrumente de navigație, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, beţişoare
pentru selfie (monopode de mână), clasa 10,
respectiv: aspirator nazal electric bebeluși/copii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07757
28/10/2022
GABRIEL-MIHAI MOROȘAN,
SOS. BUCUREȘTI-TARGOVIȘTE,
NR. 44B, BL. 2, AP. 327, SAT
MOGOȘOAIA, COM. MOGOŞOAIA,
ILFOV, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

Fain discount
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 24.17.07; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, prezentarea produselor prin toate

mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul și/sau cu ridicata, publicitate
online și promovare prin intermediul unei rețele
de computere și al unei rețele de telefonie
mobila, servicii de reclama și promoții de
vânzare, furnizarea de spatii pe site-uri în
scopul de a face reclama pentru bunuri și
servicii, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicata și online de diverse mărfuri în
legătură cu: produse alimentare, echipamente
electronice de uz casnic, ustensile pentru gătit,
utilaje de construcții, articole de feronerie,
preparate pentru curățenie, echipamente de
refrigerare, echipamente de răcire, echipamente
de congelare, produse de grădinărit, articole
de îmbrăcăminte, articole de mobilier, articole
de curățare, jocuri, jucării, articole sportive,
articole de grădinărit, obiecte de papetărie,
materiale de artă, echipamente de gătit,
echipamente de iluminat, echipamente horticole,
accesorii pentru automobile, produse cosmetice,
calculatoare portabile, telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, utilaje agricole, instalații
sanitare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07759
28/10/2022
ASOCIATIA RETHINK ROMANIA,
STR. REINVIERII, NR. 3-5,
MEZANIN, CAM. 18, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

rethink ROMANIA
IDEI PENTRU MÂINE
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.03
(591) Culori revendicate:negru, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale,
furnizare
de
asistență
în
managementul afacerilor, managementul și
consultanța
în
procesele
de
afaceri,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță privind managementul
marketingului, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, dezvoltarea și implementarea
de strategii de marketing pentru alte
persoane, intermediere între voluntarii calificați

și organizațiile nonprofit, pregătire de rapoarte
și studii de piață, proiectare de studii ale
opiniei publice, promovarea afacerii (publicitate),
rapoarte și studii de piață, realizarea de
evenimente comerciale, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de compilare de date statistice, servicii de
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), servicii de editare de texte
publicitare, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de lobby comercial, servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
privind lucrări publice, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii on-line de colaborări
de afaceri în rețea, servicii online de prelucrare
de date, servicii pentru afaceri referitoare
la organizarea de societăți mixte, servicii
pentru promovarea exporturilor, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor, servicii referitoare la rapoartele de
piață, sondaje de opinie, studii comerciale, studii
de cercetare privind informațiile comerciale,
studii de marketing, studii de piață, studii de
preț, studii de proiect pentru întreprinderi, studiu
de piață și analiza studiilor de piață, studii
de relații cu publicul, studii privind eficiența
afacerilor, studii privind imaginea companiei,
studii de sondaje de opinie cu privire la piață,
studii statistice în domeniul afacerilor, redactare
de texte publicitare, ținere a unui registru cu
informații, toate serviciile de mai sus în legătură
cu politicile publice și activitățile de reformare a
mediului de afaceri din românia.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, antrenament și coaching în dezbateri
politice, asistență profesională individualizată
(coaching), servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri culturale, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, servicii oferite
de ateliere recreative, atribuirea de certificate de
absolvire, consultanță editorială, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță profesională referitoare la educație,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente educative, coordonare de
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expoziții cu scop educativ, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, cursuri de
dezvoltare personală, cursuri de formare, cursuri
de formare avansată, cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
dezvoltare de programe internaționale de
schimb de experiență pentru studenți, difuzare
de materiale educative, editare de publicații,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
informații în materie de educație, elaborare de
materiale educative, formare continuă, formare
în domeniul aptitudinilor profesionale, formare
practică (demonstrație), furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație și instruire, furnizare de
publicații on-line, furnizare de pregătire, educație
și îndrumare, furnizarea de instruire online,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
instruire educativă, instruire în abilități în afaceri,
instruire pentru adulți, instruire profesională,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de cursuri, organizare de evenimente
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de jocuri și competiții,
organizare de petreceri, organizare de programe
de instruire pentru tineri, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de webinare,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de seminare
de formare, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea
și conducerea de workshop-uri, organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii,
organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, publicare de broșuri,
publicare de buletine informative, publicare
de calendare de evenimente, publicare de
fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de materiale
didactice, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, publicare multimedia, publicare
și editare de materiale tipărite, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de
lucru (instruire), servicii culturale, servicii de
îndrumare în afaceri, servicii de prezentare
în scopuri educative, servicii de instruire prin
dezvoltarea capacităților de percepție, transfer
de cunoștințe și know-how în afaceri (cursuri),
toate serviciile de mai sus în legătură cu politicile
publice și activitățile de reformare a mediului de
afaceri din românia.
45. Servicii de agenţii de relaţii sociale,
consultanță politică, cercetare și analiză politică,

servicii de comunicări politice, gestiunea
proprietății intelectuale, servicii de lobby politic,
servicii de arbitraj, intermediere și conciliere
privind conflicte, servicii de consultanță pentru
proprietatea intelectuală pentru investitori,
servicii de mediere, toate serviciile de mai sus
în legătură cu politicile publice și activitățile de
reformare a mediului de afaceri din românia.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07760
28/10/2022
NINGBO DAYE GARDEN
MACHINERY CO., LTD. , JINFENG
ROAD NR. 58, YUYAO, ZHEJIANG,
CHINA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GREEN MACHINE
(531)

Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Utilaje agricole, mașini de secerat și treierat,
mașini de cultivat, tuns gazon (mașini de -),
mașini de pulverizat, semănătoare (mașini),
ferăstraie (mașini), roboți industriali, ferăstraie,
foarfeci electrice, șurubelnițe electrice, dinamuri,
mașini de spălat rufe, mașini și aparate electrice
de curățat, pluguri de zăpadă, aspiratoare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07761
28/10/2022
MS SPECIAL PROJECTS &
TRANSPORTS S.R.L., STR.
PRINCIPALĂ NR. 562/E, JUD.
MUREȘ, CRISTESTI, 547185,
MUREȘ, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistență medicală, servicii
de consiliere medicală, servicii de radiografie,
servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de ortodonție, stomatologie estetică,
servicii de imagistică cu raze X de uz medical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de evaluare medicală, servicii
de imagistică medicală, servicii de tratament
medical, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii medicale de igienă
orală.
───────

MS PROJECTS A
TRANSPORT COMPANY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffcf02), negru (HEX #08234c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, parcare
și depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07763
28/10/2022
IOPA VIRGO INVEST SRL, STR.
DOCTOR VASILE SAFTU NR. 54,
AP. 2, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07762
28/10/2022
SC MILLENNIUM PRO DENTALIS
SRL, STR. MIRCEA ELIADE NR.
36, BL. ME, PARTER, SPATIU
COMERCIAL, JUD. ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MILLENNIUM PRO

IOPA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mixere (aparate pentru bucătărie), aparate
electrice de bucătărie pentru tăiere, amestecare,
presare, dispozitive electrice de spumare
a laptelui, dispozitive electrice manuale de
spumare a laptelui (teluri), dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, storcatoare electrice
de uz caznic pentru fructe, răzătoare pentru
legume, dispozitive mecanizate de hrănire a
animalelor.
11. Lămpi cu Led.
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20. Scaune de masă pentru bebeluși, scaune

pentru bebelusi , scaunel pentru baie , perne
pentru alaptat, perne de sustinere a spatelui
28. Jucării pentru copii, jucării pentru copii
mici, jucării pentru cărucioare de copii, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), benzi
pentru exercitii, benzi pentru yoga, căsuțe de
jucarie pentru copii, colaci de înot, colaci pentru
scăldat și înot, covorașe de joacă cu jucării
pentru copii mici, covorașe de joacă destinate
utilizării cu mașini de jucărie, jucării de baie.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vânzării
cu amănuntul și/sau cu ridicata și servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și online, toate
în legatură cu produsele din clasele 7, 11, 20, 28.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07764
28/10/2022
TWO ADVERTISING S.R.L., STR.
HLINCEA NR. 47, PARTER, BL.
1052, SC. E, AP. 2, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

TWOads MARKETING
AGENCY
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.13
Culori revendicate:mov (HEX #4532db),
albastru (HEX #00dafd, HEX #1420a6),
negru (HEX #000000), alb ( HEX
#f7f7f7)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Marketing/publicitate,
marketing
rețele
sociale, consultanță marketing, managementul
afacerilor, servicii de marketing, servicii de
publicitate online, servicii de publicitate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07767
28/10/2022
SC PRO BIA & TOMI SRL, STR.
HERECLEAN NR. 32F, JUD.
SĂLAJ, HERECLEAN, SĂLAJ,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

PRO BIA PET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
21. Recipiente din platic, sticle din plastic,
reciclabile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07768
28/10/2022
TRAINING ACADEMY SRL, SAT
CHITID NR. 150, COM. BOȘOROD,
JUD. HUNEDOARA, CHIDIT,
337098, HUNEDOARA, ROMANIA
CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

brokeraj de titluri de valoare, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor,
congreselor, conferinţelor, simpozioanelor şi
seminariilor în domeniul tranzacţiilor financiare,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice în domeniu tranzacţiilor
financiare, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedecărcabile, instruire
practică (demonstraţii), publicarea de texte,
altele decât textele publicitare, publicarea
cărţilor, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională, recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
───────

(210)
(151)
(732)

Academia de Trading FII
UN TRADER DE SUCCES!

(540)

M 2022 07769
28/10/2022
PRIVEE OVERSEAS ROTRADING
GROUP LIMITED S.R.L., STR.
PIATA PRESEI LIBERE, NR. 1, BL.
CORP A3, AP. ET 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.11.03;
24.17.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
brokeraj, investiţii de capital, evaluare financiară
(asigurări,
servicii
bancare,
imobiliare),
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/ evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, evaluare fiscală, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, transfer electronic de monede
virtuale, schimb financiar de monede virtuale,
servicii de tranzacţii financiare online, realizarea
de tranzacţii pe pieţele de capital, investiţii în
fonduri, servicii de brokeri/ agenţi de bursă,

Miroxa
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Odorizant, odorizant difuzor, uleiuri esentiale/
uleiuri eterice, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, sclipici de unghii, truse
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
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cosmetice, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri pentru unghii, uleiuri
pentru parfumuri şi arome.
7. Suporturi pentru masini, pistoale de lipit,
aparate pentru bucătărie, electrice, maşini de
tuns pentru animale / maşini de tuns părul pentru
animale.
8. Maşini de tuns barba, seturi de manichiură
electrice+ neelectrice, pile de unghii electrice
+neelectrice, aparate de ras, electrice sau
neelectrice, foarfeci de tuns, lame de ras,
pensete.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie,cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvduri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software 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.acumulatori, electrici, adaptoare
electrice, încărcătoare de baterii, camere video,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
calculatoarele tablet, dopuri de urechi pentru
scufundători, microfoane, suporturi adaptate
pentru laptopuri, huse pentru laptopuri, inele
inteligente, ceasuri inteligente, întrerupătoare,
electrice, unităţi flash usb, casti bluetooth, casti
wireless, termometru si higrometru digital de
camera, difuzor fara fir.
14. Breloc/pandantive pentru brelocuri /inele de
chei (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru brelocuri
(inele despicate cu bijuterie fără valoare sau
podoabă decorativă), bijuterii, ceasuri de mână.
18. Genţi, îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi
pentru animale, etuiuri pentru cardurile de credit

(portofele), portofele, huse de îmbrăcăminte,
posete, etichete de bagaje.
21. Dispozitive electrice pentru atragerea şi
uciderea insectelor, perii pentru animale,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
perii, cădiţe pentru bebeluşi, portabile, articole de
periapt, recipiente termoizolante pentru băuturi,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, perii pentru unghi, limbi de
pantofi, aparate pentru îndepărtarea scamelor,
electrice sau neelectrice
26. Funde pentru păr, cutii de ace, benzi pentru
ridicarea sânilor, articole decorative pentru păr,
agrafe de păr, ace de păr, cleme de par, articole
pentru ondularea părului, căşti pentru vopsirea
părului, truse de ace, sireturi
pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări de
birou), postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicitate radio,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare, scrierea
de scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntul
si/sau cu ridicata si servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata în mediul online
toate in legatura cu produsele din clasele 3
respectiv: odorizant, odorizant difuzor, uleiuri
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esentiale/uleiuri eterice, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, sclipici de unghii, truse
cosmetice, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, abţibilduri pentru unghii, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, suporturi pentru
masini, pistoale de lipit, aparate pentru bucătărie,
electrice, maşini de tuns pentru animale /
maşini de tuns părul pentru animale, maşini
de tuns barba, seturi de manichiură electrice+
neelectrice, pile de unghii electrice+neelectrice,
aparate de ras, electrice sau neelectrice,
foarfeci de tuns, lame de ras, pensete,
aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă, de
cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie,cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvduri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software 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.acumulatori, electrici, adaptoare
electrice, încărcătoare de baterii, camere video,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
calculatoarele tablet, dopuri de urechi pentru
scufundători, microfoane, suporturi adaptate
pentru laptopuri, huse pentru laptopuri, inele
inteligente, ceasuri inteligente, întrerupătoare,
electrice, unităţi flash usb, casti bluetooth, casti
wireless, termometru si higrometru digital de
camera, difuzor fara fir, breloc/pandantive pentru
brelocuri /inele de chei (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă) /
lanţuri pentru brelocuri (inele despicate cu
bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă),
bijuterii, ceasuri de mână, genţi, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, etuiuri

pentru cardurile de credit (portofele), portofele,
huse de îmbrăcăminte, posete, etichete de
bagaje, dispozitive electrice pentru atragerea
şi uciderea insectelor, perii pentru animale,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
perii, cădiţe pentru bebeluşi, portabile, articole de
periapt, recipiente termoizolante pentru băuturi,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, perii pentru unghi, limbi de
pantofi, aparate pentru îndepărtarea scamelor,
electrice sau neelectrice, funde pentru păr, cutii
de ace, benzi pentru ridicarea sânilor, articole
decorative pentru păr, agrafe de păr, ace de păr,
cleme de par, articole pentru ondularea părului,
căşti pentru vopsirea părului, truse de ace,
sireturi, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte
( funde pentru păr, sireturi pernuţe de umeri
pentru îmbrăcăminte.)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07770
28/10/2022
DIMA COMEX 94 S.R.L., STR.
ELOCINTEI NR. 10, JUD. BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, ROMANIA

CARMANGERIA Dima 1994
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(531)

Clasificare Viena:
03.04.18; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne
tocată,
carne
proaspătă,
carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, carne, pește, păsări și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru
cârnați, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
de porc, produse din carne procesată, cârnaţi,
slanina, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne,
ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne de
oaie, carne, pește, păsări și vânat extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru

cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de oaie, carne, pește, păsări
și vânat extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, carne, pește, păsări și vânat
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
furnizarea de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie, carne, pește, păsări și vânat extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura produsele: carne, carne procesată,
carne afumată, carne tocată, carne proaspătă,
carne conservată, carne preparată, carne
feliată, carne ambalată, carne și produse din
carne, carne pentru cârnați, produse din carne
preparate, produse din carne sub formă de
hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
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șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, carne, pește, păsări și vânat
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru
cârnați, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
de porc, produse din carne procesată, cârnaţi,
slanina, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru cârnați, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne,
ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne de
oaie, carne, pește, păsări și vânat extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept,
bacon, mușchi, ceafă, cotlet, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de oaie, carne, pește, păsări și vânat extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, conducerea şi
administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu clienţii,
servicii de comerț, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, compilarea
şi sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online întro reţea computerizată, servicii de informații

comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07771
28/10/2022
AXABIO MEDICAL SRL, ALEEA
ROZELOR NR. 26, SCARA A,
PARTER, AP. 3, JUD. IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.51,
SC.A, ETAJ 1, AP.4, SECTOR 4,
BUCURESTI, 500403, ROMANIA

mh medhouse DITRIBUTION
(531)

Clasificare Viena:
24.13.02; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
promovarea afacerii (publicitate), servicii de
comercializare online cu privire la produse
medicale
39. Servicii de distribuție cu privire la
comprese, comprese din tifon, comprese
pentru ochi, comprese utilizate ca pansamente,
servicii de distribuție cu privire la perfuzoare
de uz terapeutic, instrumente medicale,
seringi medicale, tuburi medicale, aparate și
instrumente medicale și veterinare, injectoare
medicale, servicii de distribuție cu privire la
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ventuze medicale, spatule medicale, drenuri de
uz medical, cotiere de uz medical, vaporizatoare
de uz medical, scuipători de uz medical,
plicometru pentru uz medical, nebulizatoare de
uz medical, servicii de distribuție cu privire la
lavoare de uz medical, irigatoare de uz medical,
autoclave de uz medical, tăvi de uz medical,
scuipătoare medicale, brățări de uz medical,
nanoroboți de uz medical, servicii de distribuție
cu privire la pipete de uz medical, tuburi pentru
uz medical, atele de uz medical, pulverizatoare
de uz medical, servicii de distribuție cu
privire la spatule de uz medical, tăvi pentru
instrumentar medical, ace de uz medical, truse
cu instrumentar medical, instrumente pentru
terapia medicală, aparate pentru reabilitarea
medicală, ace pentru seringi medicale, aparate
și instrumente medicale, lămpi solare de uz
medical, brățări magnetice de uz medical, bureți
artificiali pentru uz medical, material elastomeric
pentru uz medical, ploști de uz medical (vase),
lămpi de uz medical (curativ), aparatură laser
de uz medical, servicii de distribuție cu privire
la comprese reci de uz medical, comprese
abdominale de uz medical, instrumente laser
de uz medical, învelitori termoelectrice de uz
medical, bandaje suspensoare de uz medical,
centuri abdominale (de uz medical), servicii de
distribuție cu privire la aparate medicale pentru
calmarea durerii, cutii adaptate pentru deșeuri
medicale, seringi de presiune pentru uz medical,
ace pentru injecții, de uz medical, aparate de
aspirare de uz medical, servicii de distribuție
cu privire la bandaje de suport de uz medical,
aparate cu pipetă de uz medical, instrumente
cu pipetă de uz medical, seringi tip pară de
uz medical, servicii de distribuție cu privire la
flacoane cu pipetă pentru uz medical, aparate
de încălzit (pentru uz medical), vase pentru
aspirație de uz medical, aparate cu infraroșii de
uz medical, lămpi de căldură de uz medical,
servicii de distribuție cu privire la materiale de
contenție de uz medical, pompe de infuzie (de
uz medical), pungi de irigare de uz medical,
măști de oxigen de uz medical, servicii de
distribuție cu privire la filtre de lumină de uz
medical, câmpuri medicale din materiale textile
nețesute, aparate medicale pentru repararea
discurilor intervertebrale, servicii de distribuție
cu privire la suporturi pentru pungile de
gheață medicale, aparate pentru concentrarea
oxigenului, de uz medical, inele biomagnetice
de uz terapeutic sau medical, cupe pentru
spălături oculare, de uz medical, servicii
de distribuție cu privire la pulverizatoare
cu acționare electrică de uz medical, cuțite
pentru tăierea benzilor, de uz medical, perne
(pentru încălzire), neelectrice, de uz medical,

servicii de distribuție cu privire la perne
(comprese) (pentru încălzire), de uz medical,
lămpi cu ultraviolete pentru scopuri medicale,
dispozitive medicale de abraziune pentru piele,
instrumente medicale folosite pentru investigații
audiologice, servicii de distribuție cu privire la
recipiente adaptate special pentru eliminarea
instrumentelor medicale, seringilor și altor
deșeuri medicale contaminate, inhalatoare de
uz medical (vândute fără conținut), dispozitive
pentru încălzirea corpului pentru uz medical,
servicii de distribuție cu privire la tuburi
pentru recoltarea sângelui de uz medical,
servicii de distribuție cu privire la aparate
medicale pentru iradiere, aparate medicale cu
ultrasunete, pulsoximetre (aparate medicale),
aparate medicale pentru tratarea hiperhidrozei,
aparate medicale pentru dializa renală, servicii
de distribuție cu privire la aparate medicale
pentru cateterismul uretral, electrozi folosiți cu
aparate medicale, aparate medicale pentru
respirația asistată, aparate de investigații
medicale radiologice, servicii de distribuție cu
privire la aparate medicale pentru tratamentul
afecțiunilor respiratorii, aparate medicale pentru
afișarea datelor tomografice, aparate medicale
folosite în chirurgia cardiacă
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07772
28/10/2022
HOLCIM (ROMANIA) SA,
CALEA FLOREASCA, NR. 169A,
CLADIREA B, ET. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA CONSTANTIN DANIEL
21, SECTOR 1, BUCURESTI,
010631, ROMANIA

BETONOMAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Mașini de testare a betonului, aplicații de
calculator pentru comenzi de beton si materiale
de constructii, panouri publicitare electronice,
panouri de control tactile pentru comenzi de
beton si materiale de constructii, panouri de
comandă automată pentru produse de beton
si materiale de constructii, dispozitive de
afișare pentru preluarea comenzilor de beton si
materiale de constructii, terminale interactive cu
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ecran tactil pentru comenzi de beton si materiale
de constructii, panouri digitale tactile folosite
pentru preluarea comenzilor cu privire la beton si
materiale de constructii
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, materiale și elemente
pentru clãdiri și construcții, fabricate din nisip,
piatrã, rocã, argilã, minerale și beton, ciment,
mortar, amestec de mortar, mortar uscat, beton,
beton preparat, agregate, lianți pentru fabricarea
pietrelor, lianți pentru întreținerea drumurilor,
pietre calcaroase, ciment cu zgura si calcar,
elemente de construcție prefabricate nemetalice,
elemente prefabricate de construcții, din beton,
smoalã, gudron, bitum și asfalt, blocuri de
zidãrie, materiale de construcție nemetalice
pentru izolarea clãdirilor, șape pentru pardoseli,
materiale de construcție din beton, materiale
nemetalice de armare pentru construcție.
35. Servicii de comerț cu amãnuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de comerț engros cu privire la materiale de construcții servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de promovare
comercialã prin mijloace audiovizuale, pregãtire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, activitãți
de marketing și publicitate în vederea educãrii
și responsabilizãrii consumatorilor privitor la
materialele de construcții, promovarea serviciilor
și a soluțiilor pentru fabricarea materialelor de
construcție sustenabile, realizarea de materiale
publicitare, online și offline, de promovare a
campaniilor dedicate eficienței și performanței
materialelor de construcții, servicii de consiliere
și consultanțã privind achiziționarea de materiale
de construcții eficiente din punct de vedere
energetic, sustenabile și cu amprentã scãzutã
de carbon, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul sau en-gros cu privire la beton,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor folosite in constructii, servicii de
comenzi online computerizate cu privire la
beton si materiale de constructii, furnizare de
servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul betonului si materialelor de constructii
37. Construcții, consultanțã în domeniul
construcțiilor
civile
(construcții),
servicii
consultative, informative și de consultanțã
privind construcția de lucrãri publice, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, servicii
de management în construcții, servicii de
monitorizare a construcțiilor civile, servicii de
consiliere cu privire la reparațiile la clãdiri,
managementul proiectelor de construcție pe

șantier, servicii de consiliere cu privire la
alegerea și folosirea produselor din beton
in constructii, închiriere de aparate pentru
amestecarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea betonului, servicii
de ridicare a betonului
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07773
28/10/2022
ASOCIATIA ATIPIC, STRADA
ELENA CUZA 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

ATIPIC KIDS
(531)

Clasificare Viena:
02.05.08; 27.05.01; 26.01.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
mov, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de organizare evenimente culturale
si educative, organizare de cursuri, seminarii,
expozitii cu scop cultural sau educațional,
conferinte, work-shop-uri.
44. Servicii medicale pentru oameni.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07774
28/10/2022
PUBLI UP SCREEN, BLD.1
DECEMBRIE 1918 NR.126, SC.4,
ETJ.5, AP.102, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07776
28/10/2022
CLAUDIU-ADRIAN ANDREESCU,
ALEEA PLOPILOR, NR. 1, BL.
A2 / II, SC. A, AP. 3, JUD. ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

digital-ooh

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
publicitate
și
marketing,
publicitate și reclamă, agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate
digitală, servicii de agenție de publicitate,
negociere de contracte de publicitate pentru terți,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare.
───────

Artizanul
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 14.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
materiale metalice pentru structuri
20. Mobilier, mobilier din lemn, elemente
despărțitoare din lemn pentru mobilă, rame
pentru tablouri, picioare susținere din metal
(mobilă), rame pentru oglinzi din metal
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07777
28/10/2022
MINICLINICA SRL, STR NICOLAE
TABLE , NR 4, BL C , SC 2 , AP 10,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

PNEUMOPED
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07779
28/10/2022
ADELA-DELIA SÎMPĂLEAN, STR.
BUDAPESTA NR. 5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400089, CLUJ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07780
28/10/2022
NIEGO SRL, STR. PITESTI NR.
173, JUD. OLT, MUNICIPIUL
SLATINA, OLT, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR 11 IUNIE, NR 51, SCARA
A, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, BUCURESTI,
ROMANIA

fistiQ - the beauty salon
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni
───────

NIEGO HYPER PET
(531)

Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 08.05.15; 03.05.01;
03.07.15
(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
negru, alb, verde, galben, gri,
portocaliu, maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse
veterinare,
dezinfectante,
dezinfectante de uz veterinar, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, suplimente
medicinale pentru hrana animalelor, suplimente
de minerale pentru hrana animalelor, aditivi
medicinali pentru hrana animalelor, aditivi
nutriționali pentru hrana animalelor, de uz
medical, suplimente cu vitamine și cu minerale
pentru animale de companie, preparate și
substanțe veterinare, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate igienice de uz veterinar,
suplimente nutritive de uz veterinar, suplimente
dietetice de uz veterinar.
6. Scăldătoare pentru păsări (construcții
metalice)
7. Pompe pentru acvarii
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18. Haine de ploaie pentru câini, zgărzi pentru

animale, lese de animale, hamuri pentru
animale, costume pentru animale, transportoare
pentru animale (genți), pături și cuverturi pentru
animale, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, funde pentru
păr destinate animalelor de companie, pelerine
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale
20. Perne pentru animale de companie, grilaje
nemetalice de protecție pentru animale de
companie (mobilier), adăposturi și paturi pentru
animale, culcușuri pentru animale, animale
de companie (cuști pentru -), mobilier pentru
animalele de companie, case de joacă pentru
animale de companie, culcușuri portabile
pentru animale de companie, canapele pentru
animale de companie, coșuri nemetalice de
transportat animale domestice, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal,
cuști nemetalice pentru transportul animalelor,
culcușuri pentru animale de interior, culcușuri
pentru animale de companie
21. Litiere pentru animale, perii pentru îngrijirea
animalelor, perii pentru animale de companie,
perii pentru toaleta animalelor de companie,
perii electrice pentru animale de companie,
borcane cu gustări pentru animale de companie,
recipiente de uz casnic pentru depozitarea
hranei pentru animale de companie, periuțe de
dinți pentru animale de companie, iesle pentru
animale, piepteni pentru animale domestice,
biberoane pentru animale mici, mănuși pentru
îngrijirea animalelor, perii de dinți pentru animale,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor, cuști de sârmă pentru animale
domestice, mănușă de toaletat animale de
companie, litiere automate pentru animale de
companie, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
vase de mâncare pentru animale de casă,
recipiente de mâncare pentru animale de
companie, boluri pentru băut pentru animale
de companie, perii anti-năpârlire pentru animale
de companie, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor de companie, boluri
pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, căptuşeli adaptate pentru litiera
animalelor de companie, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, boluri pentru hrănirea și adăparea
animalelor de companie, recipiente din plastic

pentru distribuirea de mâncare animalelor de
companie, adăpătoare nemecanizate sub formă
de distribuitoare portabile de apă și de lichide
pentru animale de companie, capcane pentru
animale, curse pentru animale dăunătoare,
produse cu ultrasunete pentru respingerea
animalelor dăunătoare, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de interior pentru
animale, acvarii, acvarii și vivarii, acvarii de
interior, colivii pentru păsări, colivii pentru păsări
domestice, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în colivii, scăldătoare pentru păsări,
ghivece de flori
28. Jucării pentru animale, jucării pentru
animale de companie, jucării de ros pentru
animale, necomestibile
31. Hârtie cu nisip pentru colivii, produse
agricole brute și neprocesate, culturi agricole și
de acvacultură, produse horticole și forestiere,
animale vii, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, fructe și legume proaspete, grăunțe
pentru hrana animalelor, alge pentru hrana
animalelor, preparate pentru hrana animalelor,
cereale (reziduuri din tratarea grăunțelor de
-), pentru hrana animalelor, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană mixtă pentru
animale, hrană sintetică pentru animale, hrană
pentru animale domestice, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, hrană pentru
animale de companie, produse alimentare și
hrană pentru animale, pulbere de alge pentru
hrana animalelor, hrană pe bază de cereale
pentru animale, preparate din cereale fiind hrană
pentru animale, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, semințe
naturale, semințe brute, semințe neprocesate,
flori, plante, biscuiți pentru animale, jucării
comestibile pentru câini, oase de ros digestibile
pentru câini, malț, paturi și culcușuri pentru
animale, furaje, hrana pentru rozatoare
35. Servicii de vânzare cu amanuntul, cu
ridicata si online pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicata si online în legătură cu animale
vii, publicitate online, promovarea afacerii
(publicitate), administrație comercială, furnizarea
de informații comerciale, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de vânzare cu
amănuntul, cu ridicata si online în legătură
cu articole veterinare, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata , online , prin comanda
postala din cataloage si prin alte mijloace
in legatura cu produse agricole, horticole,
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silvice, cu cereale, animale vii, fructe si legume
proaspete, seminte, plante si flori naturale,
hrana pentru animale, malt, echipamente pentru
animale, produse pentru animale de companie
si produse pentru aninale domestice, inclusiv
custi pentru animale, perne, lese, jucarii,
culcusuri, produse veterinare, produse sanitare
pentru animale, preparate pentru distrugerea
daunatorilor, unelte si produse de gradinarit,
managementul magazinelor de articole pentru
animale.
44. Servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, distrugerea animalelor
dăunătoare în agricultură, horticultură și
silvicultură, consiliere cu privire la creșterea
animalelor, furnizare de informații cu privire
la creșterea animalelor, servicii veterinare,
servicii agricole și veterinare, servicii veterinare
(consultanță profesională în materie de-), servicii
de asistență în domeniul veterinar, preparare
de rețete în farmacii, stomatologie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii farmaceutice,
servicii de igienă și înfrumusețare pentru
animale, asistență medicală pentru animale
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07781
28/10/2022
FLORIN-DANIEL BUSUIOC, STR.
NOUĂ NR. 57, JUD. BRASOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA
KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTORUL 1, BUCURESTI,
113311, ROMANIA

CASA MANIU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Culturi agricole, produse agricole, horticole
si forestiere, butuci de viță de vie.
33. Vinuri si produse viticole alcoolice, băuturi
alcoolice cu excepția berii.
35. Publicitate marketing, servicii de vânzare
și promovare prin toate mijloacele și mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor,
inclusiv on line prin intermediul unui site
web propriu sau terț, pe internet, pe rețele
sociale sau în cadrul unor platforme de internet
proprii sau terțe, într-o rețea computerizată,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,

promoții, campanii online sau offline, conexe
și accesorii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri, servicii de comerț cu amănuntul sau
en-gros, prin toate mijloacele, inclusiv prin
magazine şi comenzi prin internet de produse
sau servicii, prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin
internet, astfel încât terții să le cunoască şi să
le achiziționeze comod, gestionarea afacerilor
comerciale, activități de agenții de importexport, servicii oferite de magazine și lanțuri de
magazine, inclusiv online.
41. Divertisment, activități culturale, sociale,
recreative, distractive și de petrecere a timpului
liber, organizarea de evenimente, petreceri,
competiții, team building-uri, gale, degustări de
vinuri (servicii de divertisment), evenimente și
festivaluri viticole, furnizarea de spații, programe
și echipamente pentru recreere și petrecerea
timpului liber, emisiuni de radio și televiziune,
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, publicare de cărți, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broșuri, jurnale, comentarii,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet
sau on-line, publicarea de ziare, cărți si reviste
electronice online, accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, educație și
instruire în domeniul viticol, agricol, horeca.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, restaurant, cramă, baruri,
servicii de alimentație publică, hoteluri, hanuri,
pensiuni, moteluri.
44. Servicii pentru agricultura, horticultura si
silvicultura, servicii de agricultura, ferme de
animale și ferme agricole, cultivarea de struguri
pentru producerea vinului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07782
28/10/2022
FLORIN COSTEA, STR.
PANSELEI, NR. 391, JUDETUL
CONSTANTA, VIISOARA,
CONSTANȚA, ROMANIA

FIZIOVITALIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice
(uleiuri esentiale), preparate pentru curățare și
odorizante.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/10/2022-30/10/2022

44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07783
28/10/2022
ALEXANDRU RADUCANU, SOS.
COLENTINA NR. 16, BL. A3, AP.
70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

41. Producerea de programe de televiziune si/
sau de radio, activităţi editoriale, culturale şi
de divertisment, prin intermediul programelor
de televiziune sau radio, activități culturale,
educative,
sociale,
informative
și
de
divertisment, realizate prin televiziune sau radio
ori online, editarea de texte scrise, realizarea
de programe de radio si televiziune, productie
de televiziune, productie de programe de
televiziune și radio, furnizarea de programe
tv, nedescarcabile, prin servicii de transmitere
video la cerere (video on demand), webinarii,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cartilor
si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicatii electronice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07784
28/10/2022
FUNNEL WEB PERFORMANCE
SRL, STR. EMIL RACOVIȚĂ, NR.
52 BIS, LOCUINŢA 4B, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDETUL
IASI, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

A9
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii, în special difuzarea de
programe de televiziune, inclusiv prin intermediul
unui site web sau platforme media online,
televiziune si radio prin cablu, satelit si internet,
difuzarea de programe tv si radio prin toate
mijloacele tehnice cunoscute sau care se vor
dezvolta ulterior.

FUNNEL
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.07.25
(591) Culori revendicate:mov (HEX #3d2768,
#a76aac)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, seturi de date, înregistrate sau
descărcabile, software, software pentru aplicații
web și servere, aplicaţii software, descărcabile,
software de marketing pentru motoare de
căutare, software de marketing pentru motoare
de căutare pentru terţi.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii

pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de
comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
sondaje de opinie, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
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(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de cv-uri pentru terţi,
servicii de consultanță în afaceri pentru
transformare digitală, servicii de intermediere
de afaceri pentru punerea în legătură a diverși
specialiști cu clienți, servicii de primire a
vizitatorilor, pregătirea studiilor de profitabilitate
a afacerilor, desfășurarea de evenimente
comerciale, servicii de prelucrare a datelor,
servicii de generare de potențiali clienți, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de agenție de marketing,
marketing digital, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii
de publicitate digital, închiriere de panouri
publicitare digitale, marketing direct, marketing
financiar, marketing promoţional, marketing
afiliat, publicitate și marketing, marketing de
produse, estimări pentru marketing, servicii de
marketing, marketing prin telefon, informații de
marketing, campanii de marketing, marketing
pentru evenimente, marketing de referință,
marketing pe internet, marketing folosind
influenceri, servicii de marketing comercial,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire de
planuri de marketing, furnizare de informații de
marketing, planificare de strategii de marketing,
marketing de baza de date, proiectare de
studii de marketing, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, marketing destinat unui anumit scop,
marketing utilizând factori de influență, furnizare
de informații privind marketingul, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate și marketing online, marketing
în cadrul publicării de software, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, furnizare de
informații de marketing în afaceri, servicii de
marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
producție de înregistrări video în scopuri de

marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terţi, servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri
web, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de social media.
42. Oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul
(calculatoarelor)
prin
acces
de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
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datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web,
scrierea de coduri, consultanță în domeniul
securității rețelelor de telecomunicații, proiectare
de modele simulate pe computer, design
grafic pe computer pentru proiecții de video
mapping, servicii de consultanță tehnologică
pentru transformare digital, închiriere de
instalații pentru centre de date, consultanță
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei inteligenței artificiale,
servicii de autentificare a utilizatorilor cu ajutorul
tehnologiei blockchain, dezvoltarea de jocuri
de calculator și jocuri video, servicii de
programare a calculatoarelor pentru prelucrare
de date, servicii de inginerie software pentru
prelucrarea datelor, servicii de design de logouri, servicii it, dezvoltare software, programare
şi implementare, servicii de găzduire software
ca şi serviciu şi închiriere software, actualizarea
paginilor web pentru terți, proiectare, creare și
programare de pagini web, creare și întreținere
de site-uri web pentru telefoane mobile,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, proiectare de
pagini web, creare de pagini web, proiectare
de portaluri web, programare de pagini web,
design de site-uri web, proiectare de site-uri
web, programare de pagini web personalizate,
întreținere de site-uri web, servicii de proiectare
de pagini web, dezvoltare de pagini web
pentru terți, servicii pentru testarea utilizabilității
paginilor web, servicii de dezvoltare de pagini
web, consultanță în materie de design web,
gestionare de pagini web pentru terți, construire
și întreținere de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, compilare de pagini web pentru
internet, design de pagini principale și pagini
web, creare, proiectare și întreținere de pagini
web, crearea și întreținerea siturilor web pentru
terți, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, creare de pagini web pentru alte

persoane, crearea și întreținerea de pagini web
personalizate, servicii de proiectare și creare de
pagini web, consultanță în materie de design de
pagini web.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07785
29/10/2022
VALERIU VASII, STRADA MORII
NR. 50, JUDETUL IALOMITA, M
KOGALNICEANU, IALOMIȚA,
ROMANIA

BURGER NATION

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, carne și produse
din carne.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, cereale procesate,
amidon și produse obținute din acestea,
preparate de coacere și drojdie, sare, mirodenii,
arome, altele decât uleiurile esențiale și
condimente.
32. Bere, bere și bere fără alcool.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food
la pachet, servicii de aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
28/10/2022-30/10/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07786
29/10/2022
LAZULI TECHNOLOGIES SRL,
STR. DR. VICTOR BABES 7,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
BISTRITA, 420179, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

7. Echipament pentru agricultură, terasament,

construcții, extracția petrolului și gazului și pentru
minerit.
35. Administrarea vânzărilor.
37. Ameliorarea solului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07788
29/10/2022
PHAROS TECHNOLOGY SRL,
STR. RAPSODIEI NR. 5, BL. P10,
SC. I, ET. 1, AP. 4, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400000, CLUJ,
ROMANIA

DOKUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii IT.
───────

(210)
(151)
(732)

lazuli
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.07.24
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0437F2)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing
promovare.
42. Servicii IT.

(540)
(511)
și

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07787
29/10/2022
AGRISOLV WASTE SRL, STR.
TIMPULUI NR. 27, AP. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, 024081, ROMANIA

STRIPPER - BEDDER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

M 2022 07789
29/10/2022
COSTIN CRETULESCU, STR.
ÎNTRE GARLE, 4A, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Colorbitor

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07790
29/10/2022
LĂPTĂREASA DIN TOHAN S.R.L.,
STR. MACIESULUI NR.17, BLOC
A19D, AP.32, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500256, BRAȘOV,
ROMANIA

către formații vocale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală.
───────

(210)
(151)
(732)

Lăptăreasa din Tohan
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.30
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Produse lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07791
30/10/2022
STANA-ILEANA STEPANESCUCIOBOTIN, BD. LIVIU REBREANU
NR. 190, ET. 9, AP. 58, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

StanaStepanescu
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Divertisment muzical, organizare de
divertisment muzical, servicii de divertisment
muzical animat, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, oferire de divertisment muzical de

(540)
(511)

M 2022 07792
30/10/2022
ION-IRINEL BUCUR, STR.
FANTANILOR NR. 37, BL. B2, ET.
6, AP. 60, JUDETUL IASI, IASI,
700334, IAȘI, ROMANIA
CATALIN URTOI, STR. SPANCIOC
NR. 12A, JUDETUL IASI, IASI,
700000, IAȘI, ROMANIA

#HaiCaSePoate

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07793
30/10/2022
RIMA DESIGN IDENTITY SRL,
CALEA NATIONALA 88, BL. E3,
SC. C, ET.2, AP.8, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI, 710053,
BRAȘOV, ROMANIA

RIMADESIGN IDENTITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 20.01.03
(591) Culori revendicate:negru (HEX #0f0f0f),
rosu (HEX #ed1c24)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare

pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, consultanță
cu privire la căutarea de sponsori, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea de
date privind publicitatea, editare și actualizare
de texte publicitare, estimări pentru marketing,
evaluare a impactului publicității asupra
publicului, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin siteuri web, marketing de produse, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing digital, optimizarea traficului pe site,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de publicitate, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
(organizarea de) trageri la sorți cu premii în
scopuri publicitare, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
producție de clipuri publicitare, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii pentru terți, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
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promovarea afacerii (publicitate), promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate, publicitate de tip pay-perclick (ppc), publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate online într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, redactare de
texte publicitare, redactări de texte publicitare,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de creare de mărci, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de editare de texte publicitare, servicii
de grafică publicitară, servicii de identitate
corporativă, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, servicii de marketing direct,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de promovare, întocmire de rapoarte
referitoare la design, pregătirea parametrilor de
proiectare pentru imaginile vizuale, proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
servicii tehnologice privind designul, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii de proiectare și creare de pagini web,
servicii de grafică digitală, servicii de grafică
digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de ilustrare (design), servicii de
ilustrații grafice pentru terți, servicii de design
grafic pentru calculator, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, servicii de design de
brand, servicii de design de logo-uri, servicii
de creare de pagini web de internet, schițe
de design pentru ambalaje, recipiente, veselă
și tacâmuri pentru masă, servicii de consiliere

în materie de inginerie de design, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web
pe internet, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
proiectare, creare și programare de pagini web,
artă grafică și design, cercetare în domeniul
designului, cercetare și dezvoltare de produs,
cercetare și dezvoltare de produse, conceperea
numelor comerciale, conceperea numelor de
marcă, concepție grafică de coperți de cărți,
concepție grafică de materiale promoționale,
construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic, consultanță privind designul
ambalajelor, consultanță în materie de design,
consultanță în materie de design de pagini web,
consultanță în materie de design web, creare
de animații pentru alte persoane, creare de
animații și efecte speciale pentru terți, creare
de design de produse de consum, creare de
ilustrații grafice, creare de pagini web, creare
de site-uri pe internet, creare, proiectare și
întreținere de pagini web, creare și design de
site-uri web pentru terți, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, crearea și
proiectarea de pagini web pentru terți, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți, design
artistic comercial, design de ambalaje, design
de ambalaje pentru terți, design de autocolante
magnetice de frigider, design de broșuri, design
de cărți de vizită, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
design de pagini principale și pagini web, design
de site-uri web, design grafic, design grafic
asistat de calculator, design grafic de logouri
publicitare, design grafic și industrial, design
vizual, întocmire de rapoarte cu privire la design
de artă grafică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07794
30/10/2022
CLICK DISTANTA SRL, STR.
TOPORASILOR NR. 7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300704, TIMIȘ,
ROMANIA

clickzu

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice și produse de toaletă

nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de

asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
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ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07796
30/10/2022
CORASYS IMPORT S.R.L., BD.
GRIVIŢEI, NR. 81, AP. 20, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07795
30/10/2022
GEOZIM FOOD SRL, B-DUL
DIMITRIE CANTEMIR, NR. 5,
CAM. 1, BL. 6, SC. B, ET. 8, AP. 73,
BUCUREŞTI, 500113, ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

GEOZIM VF9713

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

CORASYS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini de tuns pentru animale, maşini de tuns
părul pentru animale.
8. Aparate de lustruit unghiile, electrice sau
neelectrice, bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici.
9. Huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenţii personali digitali (apd), huse
pentru calculatoarele tablet, cântare pentru
bebeluşi, camere video, aparate cântarire, casti
radio, casti audio, casti, dock usb-c, încarcatoare
de baterii, incarcatoare.
10. Aparate de masaj, pompe de sân.
11. Fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
uscătoare de păr, aparate şi instalaţii de iluminat.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi
a gingiilor, periuta electrica de dinti, aparat de
barbierit.
35. Marketing folosind influenceri, demonstratii
cu produse, scriere de texte publicitare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, prezentarea produselor
in toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
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cu amanuntul si/sau cu ridicata si servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online, toate
in legatura cu produsele din clasele 7,9, 9, 10, 11
şi 21, respectiv: maşini de tuns pentru animale,
maşini de tuns părul pentru animale, aparate de
lustruit unghiile, electrice sau neelectrice, bureţi
de şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici,
huse pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tablet, cântare pentru bebeluşi,
camere video, aparate cântarire, casti radio,
casti audio, casti, dock usb-c, încarcatoare de
baterii, incarcatoare, aparate de masaj, pompe
de sân, fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
uscătoare de păr, aparate şi instalaţii de iluminat,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi
a gingiilor, periuta electrica de dinti, aparat de
barbierit.
───────

