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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05195

(151)
29/07/2022

(732)
SC DEDEMAN SRL

(540)
grünman PLUS

2 M 2022 05196

29/07/2022

SC ALPHA FORCE SECURITY

ALPHA FORCE SECURITY

3 M 2022 05197

29/07/2022

GTO SECURITY
TECHNOLOGIES SRL

gtosecurity.ro

4 M 2022 05198

29/07/2022

STĂTESCU MARIUS
CONSTRANTIN Intreprindere
Individula

Imo Office O abordare diferita in
imobiliare

5 M 2022 05199

29/07/2022

COSMIN CONSTANTIN NITU

VTUR SMART VIEW SOLUTION

6 M 2022 05200

29/07/2022

IULIA-LOREDANA BOLDEA

FCO

7 M 2022 05201

29/07/2022

IULIA-LOREDANA BOLDEA

FOTBAL CLUB OLTENIA

8 M 2022 05202

29/07/2022

GHEORGHE PIPEREA

SingFest Grădina de Cultură

9 M 2022 05204

29/07/2022

STARVOK PRODUCT SRL

STARVOK

10 M 2022 05205

29/07/2022

BANCA TRANSILVANIA S.A.

ALT BANK

11 M 2022 05206

29/07/2022

BANCA TRANSILVANIA S.A.

ALT Bank

12 M 2022 05207

29/07/2022

BANCA TRANSILVANIA S.A.

SALT Bank

13 M 2022 05208

29/07/2022

BANCA TRANSILVANIA S.A.

BINERO Bank

14 M 2022 05209

29/07/2022

BANCA TRANSILVANIA S.A.

DREAM Bank

15 M 2022 05210

29/07/2022

BANCA TRANSILVANIA S.A.

INNO Bank

16 M 2022 05212

29/07/2022

FLORIN LEUCHIȘ

LA VIE

17 M 2022 05213

29/07/2022

ASOCIAȚIA NEAMUNIT

LIDER

18 M 2022 05214

29/07/2022

ECAR SHOP SRL

ecar

19 M 2022 05215

29/07/2022

CORINA MIOARA NEGOESCU

LYST

20 M 2022 05216

29/07/2022

GOLD MARKET BOOST SRL

Gold Market

21 M 2022 05217

29/07/2022

VISIONARY HAIR CONCEPT
S.R.L.

Visionary CONCEPT

22 M 2022 05218

29/07/2022

INATECH PACKAGING SRL

It's all about quality

23 M 2022 05219

31/07/2022

ZOOM CONSULT TEAM SRL

WAVES FESTIVAL

24 M 2022 05220

31/07/2022

SILVIU-GABRIEL MALOS

G-Mark

2
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05195
29/07/2022
SC DEDEMAN SRL, STR.
ALEXEI TOLSTOI NR. 8, JUD.
BACĂU, BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

grünman PLUS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini pentru grădinărit, parcuri, silvicultură
şi construcţii, ferăstraie de mână (maşini),
ferăstraie, ferăstraie, motoferăstraie pentru
defrişare, ferastraie cu maner lung, gatere
(electrice), mese pentru ferăstraie, ca piese
pentru maşini, lame de ferăstrău reprezentând
componente de maşini, maşini de rectificat,
tăietoare libere, maşini de tuns gardul viu, maşini
pentru tunderea gazonului, cositoare de gazon
robotice, masini de tuns gazonul, motocoase fără
rotaţie, cositoare frontale comerciale, motoare
pentru maşinile de tuns gazonul care sunt
conduse de şofer, tractoare de grădină pentru
tunderea peluzelor, aeratoare de gazon, maşini
de tuns iarba, cultivatoare, motocultivatoare,
dispozitive de mărunţit buşteni, aparate de
tuns gazonul, dispozitive de suflare şi aspirare,
precum suflante de frunze şi de zăpadă,
aspiratoare de grădină, colectoare, suflante de
zăpadă, sfredele pentru gheaţă (acţionate cu
benzină), curățitoare sub înaltă presiune, pompe
de apă, pulverizatoare în rucsac (electrice)
pentru transportat în spate, pulverizatoare pentru
grădină (maşini), maşini de pulverizare pe bază
de baterii, blocuri de alimentare, lanţuri (piese
de maşini), motoare, blocuri motor şi motoare
pentru produse electrice de exterior, sine si
lanturi de motofierastrau, protecţii pentru bara cu

lanţ a drujbei, accesorii pentru cositoare cu loc
în care se urcă operatorul, tractoare de grădină
pentru cositoare de gazon şi cositoare de gazon
zero turn, inclusiv roabe, lame răzuitoare, cupe
frontale, protecţii pentru tufişuri, învelitori pentru
cositoare de gazon, huse pentru scaune, rampe
de încărcare, prelate, accesorii pentru cositoare
de gazon robotice, inclusiv caroserii de schimb,
roţi grele frontale şi pentru spate, perii cu roţi,
carcase de protecţie şi agăţători de perete pentru
cositoare de gazon, inclusiv cositoare de gazon
robotice, ferăstraie de perete, ferăstraie pentru
drumuri şi planşee, ferăstraie pentru sârmă,
ferăstraie pentru plăci şi cărămizi, freze electrice,
maşini-unelte pentru foraj cu extragere de carote
şi suporturi pentru freze, unelte diamantate,
lame de ferăstrău, fire, cilindri, polizoare, rindele,
echipament (maşini) de pregătire a suprafeţelor,
maşini de şlefuit beton şi podele, maşini de
lustruit, unelte diamantate, inclusiv: lame cu
diamant pentru maşini şi echipamente de tăiat
beton, burghie inelare cu diamant şi freze
pentru maşini, segmente de diamant, capete
pentru polidiscuri cu diamant, discuri diamantate,
tampoane de lustruire cu diamant şi bucăţi de
diamant, toate cele susmenţionate pentru maşini
şi echipamente pentru pregătirea suprafeţelor,
unelte cu diamant, inclusiv fire, fire fixe, fire
pentru carieră, lame, lame pentru ferăstraie
circulare cu mai multe discuri, lame circulare,
tampoane de şlefuit, burghie şi burghie de
centrare, destinate utilizării în industria pietrei
pentru tăiat, lustruit sau prelucrat piatră naturală,
masini de spalat vesela, masini de spalat,
prese, masini pentru curatare cu presiune
inalta, uscatoare cu centrifugare, compresoare
pentru frigidere si prajitoare de paine, mixere
pentru alimente, masini electrice de bucatarie,
aparate de feliat, aparate de macinat, aparate
pentru ambalare in vid, masini pentru eliminarea
reziduurilor, aspiratoare de praf si piese pentru
acestea, si anume furtune, duze, tuburi, saci
pentru aspirator si filtre, maşini de călcat, prese
de călcat, staţii cu aburi, masini pentru cusut,
brodat și cusătura overlock, maşini de tricotat,
maşini de broşat cu flanşe oarbe, maşini de
broşat huse, maşini de cusut plăpumi, dispozitive
de irigat.
8. Unelte manuale pentru gradinarit și irigații,
scule de mână și instrumente manuale, toate
pentru întrebuițare în industria forestieră, parcuri
și horticultură, foarfece de tăiat garduri, lame,
ferăstraie, săbii, topoare, aparate de adunat
fânul, colectoare/țevi colectoare, curele pentru
scule, clești de prindere, mistrii, aparate de
împrăștiat, discuri de ferăstraie cu diamant,
discuri sudate cu laser pentru tăiere la uscat,
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zimți cu diamant, cabluri și lanțuri cu diamant,
unelte abrazive, de șlefuit și polizat.
12. Tractoare de grădină, accesorii pentru
tractoare de grădină, inclusiv roabe, lame
răzuitoare, cupe frontale, protecţii pentru tufişuri,
învelitori pentru cositoare de gazon, huse pentru
scaune, rampe de încărcare, prelate, motociclete
cu două sau patru roti, vehicule cu patru roți
pentru toate tipurile de teren, vehicule utilitare,
biciclete și piese pentru acestea, și anume
cadre, frâne, lanțuri, pompe, șei, alarme pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule, alarme
acţionate la distanţă pentru vehicule terestre.
21. Instrumente pentru .stropire, stropitori, duze
de pulverizare pentru stropitori, pulverizatoare
de stropitori şi capete de stropitori, mănuși
de grădinărit, bureți, piele de căprioară, suluri
de cauciuc, perii, fărașe, cârpe de curățat,
bureți metalici, bolţuri, containere de deșeuri,
lăzi de gunoi, găleți de plastic, dispozitive de
hrănire pentru păsări, ghivece de flori, recipiente
de grădină pentru plantat flori, nu din metal,
pitici pentru grădină, veselă, altele decât cuțite,
furculițe și linguri, articole de sticlărie de uz
casnic, sfeșnice, ustensile de uz casnic, lucrări
de artă confecționate din ceramică, obiecte de
artă din sticlă, bibelouri din porţelan, ornamente
din lut şi bibelouri de porțelan, ornamente şi
figurine din teracotă, castronaşe pentru animale
de casă şi castroane de apă pentru animale de
companie, coșuri de picnic cu accesorii, veselă
pentru picnic, cutii pentru picnic,ustensile şi
recipiente neelectrice de menaj sau de bucătărie
(altele decât cele din metale preţioase sau
placate).
22. Corturi, produse pentru camping, pânză
impermeabilă, plase de grădină, pânză
gudronată,
prelate
impermeabile,
huse
impermeabile, şi anume prelate, corzi (nici din
cauciuc, nici pentru rachete, nici de instrumente
muzicale), șnururi, prelate, vele, genți și săculeți
din materiale textile pentru ambalare, saci pentru
transportul și înmagazinarea mărfurilor în vrac,
umplutură, nu din cauciuc, materiale plastice,
hârtie sau carton, materiale textile fibroase brute,
plase, plase de pescuit, hamace, fire nemetalice
pentru legat și împachetat.sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, marchize,
prelate, corturi și acoperitoare neadaptate, fibre
metalice de uz textil, prelate pentru corturi,
hamace, copertine (prelate), corturi realizate
din materiale textile, marchize și prelate,
frânghii/funii, frânghii din paie, ambalaje din
paie pentru sticle, materiale pentru umplere
și capitonare, curele și benzi, materiale de
ambalare (amortizare, umplutura), nu din
cauciuc, materiale plastice, hârtie sau carton,

fire nemetalice pentru legat și împachetat, sfoară
de ambalaj, saci de ambalare pentru transportul
materialelor în vrac, benzi (nemetalice) pentru
împachetare.
37. Instalare, întreţinere şi reparaţii de
maşinărie, servicii clienti si servicii de intretinere,
servicii de intretinere si reparatii, servicii de
curatare si restaurare, servicii de instalare
referitoare la aparate electrice, electronice si
actionate pe benzina, servicii post-vânzare şi
servicii de întreţinere, servicii de întreţinere şi
reparaţii, servicii de curăţenie şi refacere, servicii
de instalare de echipamente, maşini, scule şi
accesorii pentru utilizare la grădinărit, parc,
silvicultură şi construcţii, servicii de consiliere
cu privire la instalarea, întreţinerea şi repararea
de utilaje, închiriere de echipamente de şantier,
închiriere de echipamente, maşini, scule şi
accesorii pentru utilizare la grădinărit, parc,
silvicultură şi construcţii.
39. Servicii de închiriere pentru închiriere de
motociclete, servicii de transport, ambalare si
depozitare, transport de echipamente, maşini,
scule şi accesorii pentru utilizare la grădinărit,
parc, silvicultură şi construcţii.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură, horticultură, grădinărit şi amenajare
peisagistică, plantare de copaci, închiriere,
dare cu chirie şi leasing în legătură cu toate
cele susmenţionate, activitate de informare,
consultanţă privind toate serviciile de mai sus,
închiriere de utilaje şi echipamente agricole,
închiriere de ustensile de grădină, închiriere de
maşini de tuns iarba.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05196
29/07/2022
SC ALPHA FORCE SECURITY,
STR. ȘCOLII NR. 57, CASA 5,
JUD. ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05197
29/07/2022
GTO SECURITY TECHNOLOGIES
SRL, STR. CEAHLAUL NR. 24,
BL. 106, SC. 1, AP. 7, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060382, ROMANIA

gtosecurity.ro
(531)

ALPHA FORCE SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.03.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția
fizica a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, gardă de corp
personală (escortă), escortă personală (gardă
de corp), escortă (gardă de corp personală),
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Mânere metalice pentru uşi, feronerie pentru
uşi, opritoare metalice pentru uşi.
9. Încuietori electrice, dispozitive electrice
pentru deschiderea uşilor, cartele magnetice,
detectoare, aparate fotografice, butoane de
sonerie, aparate electrice de supraveghere,
turnichete automate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05198
29/07/2022
STĂTESCU MARIUS
CONSTRANTIN Intreprindere
Individula, SAT VLADUCENI NR.
252, JUD. VALCEA, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05199
29/07/2022
COSMIN CONSTANTIN NITU,
SAT BOBOCI NR. 134, JUD.
DAMBOVIȚA, COMUNA
DRAGODANA, 137201,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

VTUR SMART
VIEW SOLUTION
Imo Office O abordare
diferita in imobiliare
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii de agenție imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare și a proprietăților, servicii
de brokeraj cu proprietăți imobiliare, servicii de
consultanță financiară și imobiliară, servicii de
împrumut și creditare, servicii de evaluare a
proprietăților și evaluare de clădiri, servicii de
închiriere de locuințe, servicii de asigurări de
locuințe, servicii de investitii imobiliare, servicii
de investitii financiare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), evaluare
fiscală, finanțare pentru achiziția în rate și
finanțare pentru achiziția prin închiriere.
37. Construirea
de
zone
rezidențiale,
construirea de clădiri de apartamente și
case, servicii de renovare de apartamente
și case, repararea și întretinerea de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
izolarea clădirilor, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, demolarea
clădirilor.
45. Servicii de consultanță juridică.
───────

(531)

Clasificare Viena:
26.07.17; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02;
26.11.07; 26.11.08; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ff9212), albastru (HEX #356b94, HEX
#2f5e81, HEX #234660, HEX #1b374c,
HEX #132533), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05200
29/07/2022
IULIA-LOREDANA BOLDEA,
ALEEA CISLĂU NR. 8, BL. 9A, ET.
4, AP. 49, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

FCO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul pentru purtare.
28. Jocuri, jucării, mingi pentru jocuri,
ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepția instalațiilor, lumânărilor și produselor de
cofetărie.
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35. Publicitate, managementul afacerilor cu

privire la sportivi, marketing, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive.
41. Educaţie
fizică,
instruire
practică
(demonstrații),
servicii
de
divertisment,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05201
29/07/2022
IULIA-LOREDANA BOLDEA,
ALEEA CISLĂU NR. 8, BL. 9A, ET.
4, AP. 49, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

FOTBAL CLUB OLTENIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul pentru purtare.
28. Jocuri, jucării, mingi pentru jocuri,
ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepția instalațiilor, lumânărilor și produselor de
cofetărie.
35. Publicitate, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, marketing, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive.
41. Educaţie
fizică,
instruire
practică
(demonstrații),
servicii
de
divertisment,
organizarea de competiții sportive, furnizarea de
facilități sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05202
29/07/2022
GHEORGHE PIPEREA, STR.
ELENA CUZA NR. 21, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

SingFest Grădina de Cultură

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,

încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de cazare temporară, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
pensiuni pentru animale, 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
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05204
29/07/2022
STARVOK PRODUCT SRL, STR.
MARASESTI NR. 48A, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720217,
SUCEAVA, ROMANIA

STARVOK
(531)

Clasificare Viena:
26.03.01; 26.03.23; 26.01.03; 24.15.03;
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Masini de gravat cu laser
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05205
29/07/2022
BANCA TRANSILVANIA S.A.,
STR. GEORGE BARIȚIU NR. 8,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI NR.
14, ET. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

ALT BANK

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare
(monitorizare),
salvare
criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,

aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare , asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare
(fotografice,
electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
casete video, casete cu jocuri video, calculatoare
portabile, carduri magnetice codate, cărţi de
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credit cu bandă magnetică, cartele folosite în
legătură cu transferurile de fonduri, cărţi de
debit codificate şi/sau magnetice, carduri de
debit şi de credit, codate şi/sau magnetice, fără
contact, sisteme de securitate pentru controlul
accesului pentru accesarea serviciilor bancare
online, hardware de calculator şi aplicaţii mobile
destinate utilizării la furnizarea de servicii
bancare şi financiare, aparate electronice pentru
procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare,
aparate şi instrumente de criptare, program
software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online ,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea

împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.
───────
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050558, ROMANIA

ALT Bank
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare
(monitorizare),
salvare
criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
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mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (apd), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri

de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare
(fotografice,
electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii
bancare,
asigurări,
afaceri
financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare,
servicii bancare de economisire, emiterea
cardurilor de debit și de credit, servicii
de finanțare, analiză financiară, consultanță
financiară, informații financiare, furnizarea de
informații financiare prin intermediul unui
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site web, servicii financiare, împrumuturi în
rate, servicii bancare de tip credit ipotecar,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cardul de debit,
servicii de garanții pentru cauțiune, brokeraj,
brokeraj cu acțiuni și titluri, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
servicii de birou de credit, birou de credite,
finanțarea contractelor în rate, finanțarea
contractelor de achiziții în rate, servicii de
leasing imobiliar, banking pentru ipoteci (credit
ipotecar), împrumuturi contra garanții, servicii
de garanții, servicii de consultanță în ceea ce
privește debitele, servicii fiduciare, depozite de
valori, servicii de depunere în casete valorice,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), consultanță pentru asigurări,
asigurări financiare, management financiar,
colectarea chiriilor, investiții de capital, investiții
de fonduri, factoring, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri caritabile, servicii de plată
a pensiilor, servicii de împrumuturi financiare,
finanţare pentru cumpărare în rate şi leasing,
servicii referitoare la carduri de credit şi
carduri de plăţi, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de carduri de numerar,
servicii de recuperare a creanţelor şi de
factoring de datorii, finanţarea împrumuturilor
cu rambursare eşalonată, servicii de transfer
electronic de fonduri şi ghişee automate,
servicii de plată electronică, servicii de portofel
electronic, procesare de plăţi efectuate prin
aplicaţii software, emisiune de extrase de cont,
servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată (tokenisation), servicii bancare
online (home banking).
───────
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050558, ROMANIA

SALT Bank

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare
(monitorizare),
salvare
criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
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calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (apd), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare
(fotografice,
electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,

inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea cardurilor de
debit și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
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asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată (tokenisation).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05208
29/07/2022
BANCA TRANSILVANIA S.A.,
STR. GEORGE BARIȚIU,
NR.8,JUDETUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI
NR.14, ET.1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050558, ROMANIA

BINERO Bank
(531)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente utilizate în știință,

nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare
(monitorizare),
salvare
criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare, asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
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portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare
(fotografice,
electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unități flash usb,
casete video, casete cu jocuri video, calculatoare
portabile, carduri magnetice codate, cărţi de
credit cu bandă magnetică, cartele folosite în
legătură cu transferurile de fonduri, cărţi de
debit codificate şi/sau magnetice, carduri de
debit şi de credit, codate şi/sau magnetice, fără
contact, sisteme de securitate pentru controlul
accesului pentru accesarea serviciilor bancare
online, hardware de calculator şi aplicaţii mobile
destinate utilizării la furnizarea de servicii
bancare şi financiare, aparate electronice pentru
procesarea tranzacţiilor cu carduri bancare,
aparate şi instrumente de criptare, program
software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,

recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05209
29/07/2022
BANCA TRANSILVANIA S.A.,
STR. GEORGE BARIȚIU, NR.8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI
NR.14, ET.1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050558, ROMANIA

DREAM Bank
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare
(monitorizare),
salvare
criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice

pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, mașini de dictare , asistenți personali
digitali (apd), busole, unități de disc pentru
calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice
interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare
(fotografice,
electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
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radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online,
asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii bancare de
economisire, emiterea cardurilor de debit
și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în

casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05210
29/07/2022
BANCA TRANSILVANIA S.A.,
STR. GEORGE BARIȚIU, NR.8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR.
DR. NICOLAE D. STAICOVICI
NR.14, ET.1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050558, ROMANIA

INNO Bank
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare
(monitorizare),
salvare
criptar
și învățare, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea și reproducerea sunetului sau
imaginii, suporturi magnetice de stocare
a datelor, discuri de vinil, compact-discuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
mașini de adunat (calculat), roboți telefonici,
receptoare audio și video, interfețe audio pentru
calculatoare, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (atm), cititoare de coduri de bare,
mașini de calculat, genți adaptate pentru
laptopuri, camere video, aparate de fotografiat,
suporturi pentru plăcuțe negre (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate și
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, șnururi pentru telefonul
mobil, compact-discuri, compact-disc playere,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
(software descărcabil), software pentru jocuri pe
calculator, aplicații software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brățări inteligente (instrumente de măsurare),
containere pentru lentilele de contact, detectoare
de fise contrafăcute, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenții personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
mașini de dictare (dictating machines), asistenți
personali digitali (apd), busole, unități de disc
pentru calculatoare, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fișiere de muzică
descărcabile, fișiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
dvd playere, pixuri electronice (unități de afișare
vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afișaj
electronic, publicații electronice, descărcabile,
cititoare de cărți electronice, table electronice

interactive, carduri magnetice codate, brățări
de identificare codate, magnetice, epidiascoape,
egalizatoare, facsimile, filme, expuse, dischete,
ecrane fluorescente, dicționare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căști de radio, carduri de identitate,
magnetice, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfețe
pentru calculatoare, tonomate, muzicale/
automate muzicale acționate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
lupe (optică), compasuri/busole marine, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
microfoane, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, mașini de numărat și
sortat bani, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, calculator tip notebook,
fotocopiatoare
(fotografice,
electrostatice,
termice), calculatoare de buzunar, playere
media portabile, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, folii de protecție
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecție adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, scanere (echipamente de procesare a
datelor), dispozitive de securitate de tip token
(dispozitive de criptare), huse pentru laptopuri,
inele inteligente, ochelari inteligenți, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, tocuri pentru
ochelari, lanțuri pentru ochelari, fluiere pentru
sporturi, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, calculatoare tip
tabiet, materiale didactice, roboți de învățare,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
calculatoare client subțire (thin client), ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), unități
flash usb, casete video, casete cu jocuri video,
calculatoare portabile, carduri magnetice codate,
cărţi de credit cu bandă magnetică, cartele
folosite în legătură cu transferurile de fonduri,
cărţi de debit codificate şi/sau magnetice, carduri
de debit şi de credit, codate şi/sau magnetice,
fără contact, sisteme de securitate pentru
controlul accesului pentru accesarea serviciilor
bancare online, hardware de calculator şi
aplicaţii mobile destinate utilizării la furnizarea de
servicii bancare şi financiare, aparate electronice
pentru procesarea tranzacţiilor cu carduri
bancare, aparate şi instrumente de criptare,
program software de cifrare si decifrare, software
pentru identificarea, stocarea, transmisia şi/sau
recuperarea în siguranţă a datelor, software
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pentru a facilita tranzacţii de plată sigure
prin mijloace electronice, software referitor la
verificarea identităţii şi prevenirea fraudelor,
dispozitive de criptare pentru a permite stocarea,
recuperarea şi transmisia în siguranţă a
informaţiilor confidenţiale referitoare la clienţi,
utilizate de persoane, instituţii bancare şi
financiare.
36. Servicii bancare, servicii bancare online
(home banking), asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
bancare de economisire, emiterea cardurilor de
debit și de credit, servicii de finanțare, analiză
financiară, consultanță financiară, informații
financiare, furnizarea de informații financiare prin
intermediul unui site web, servicii financiare,
împrumuturi în rate, servicii bancare de tip
credit ipotecar, procesarea plăților efectuate cu
cardul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cardul de debit, servicii de garanții pentru
cauțiune, brokeraj, brokeraj cu acțiuni și titluri,
verificarea cecurilor, compensare, financiară/
case de compensare, servicii de birou de credit,
birou de credite, finanțarea contractelor în rate,
finanțarea contractelor de achiziții în rate, servicii
de leasing imobiliar, banking pentru ipoteci
(credit ipotecar), împrumuturi contra garanții,
servicii de garanții, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, servicii fiduciare,
depozite de valori, servicii de depunere în
casete valorice, transferul electronic de fonduri,
schimb de bani, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), consultanță pentru
asigurări, asigurări financiare, management
financiar, colectarea chiriilor, investiții de capital,
investiții de fonduri, factoring, sponsorizare
financiară, strângere de fonduri caritabile,
servicii de plată a pensiilor, servicii
de împrumuturi financiare, finanţare pentru
cumpărare în rate şi leasing, servicii referitoare
la carduri de credit şi carduri de plăţi, servicii
referitoare la carduri de debit, servicii de
carduri de numerar, servicii de recuperare a
creanţelor şi de factoring de datorii, finanţarea
împrumuturilor cu rambursare eşalonată, servicii
de transfer electronic de fonduri şi ghişee
automate, servicii de plată electronică, servicii de
portofel electronic, procesare de plăţi efectuate
prin aplicaţii software, emisiune de extrase de
cont, servicii de conturi de economii şi bancare,
servicii de management al datoriilor, servicii
de gestionare a creditului, servicii de plată a
facturilor, emisiunea de bonuri de valoare privind
programele de fidelizare a clienţilor, securizarea
datelor de plată (tokenisation).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05212
29/07/2022
FLORIN LEUCHIȘ, COMUNA
AUȘEU, NR. 253K, JUD. BIHOR,
GROŞI, 417025, BIHOR, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

LA VIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese.
43. 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, servicii de cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05213
29/07/2022
ASOCIAȚIA NEAMUNIT, STR.
ALEXANDRU MORUZZI, NR. 3, BL.
4, SC. 1, ET. 1, AP.14, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LIDER
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17;
26.11.08
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Conținut media, benzi înregistrate, date
înregistrate electronic de pe internet, date
înregistrate pe suport magnetic, emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, fișiere
de date înregistrate, film holografic, fișiere
multimedia descărcabile, înregistrări magnetice,
suporturi de înregistrare (optice), suporturi
de date magnetice pre-înregistrate, aplicații
mobile educative, aplicații de calculator
educative, descărcabile, suporturi media
educative descărcabile.
16. Suporturi pentru afişe din hârtie sau carton,
afișe, agende, broșuri, calendare, caiete de
scris, caiete, broșuri tipărite, carduri educative,
carnețele, carnețele pentru notițe, cărți de vizită,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, chestionare tipărite, colaje, cursuri
tipărite, dosare pentru documente (papetărie),

dosare, dosare (papetărie), etichete adezive,
etichete adezive din hârtie, embleme imprimate,
embleme din hârtie, ecusoane din hârtie, fișe
cu informații, fișe (papetărie), fișe cu date,
fluturași publicitari, fluturași informativi, fotografii
imprimate, fotografii, formulare în alb, formulare
tipărite parțial, formulare (imprimate), fotografii
înrămate și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri
tipărite, ghiduri de studiu, hârtie de scris
cu antet, hârtie de scris, hârtie cu antet,
hârtii cu antet, tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, insigne din carton,
insigne de hârtie, indicatoare publicitare din
hârtie, indicatoare publicitare din carton, imagini
aplicate sub formă de abțibilduri, insigne
identificative din hârtie, instrumente de scris
confecționate din fibre, instrumente de scris
pentru marcare, manuale tipărite, mape, mape
de corespondență, mape de hârtie (papetărie),
mape pentru documente, mape tip servietă,
markere pentru documente, modele de broderie,
materiale imprimate, materiale educative și
didactice, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
panouri publicitare tipărite, din carton, panouri
publicitare din hârtie, panouri publicitare din
carton, panouri indicatoare din hârtie sau
carton, pancarte de carton, pixuri colorate,
plicuri, pliante, pliante informative tipărite, pliante
tipărite, plicuri (papetărie), plicuri de papetărie,
plicuri din plastic, postere din hârtie, postere
montate, produse de imprimerie, rechizite
școlare, publicații educative, rapoarte tipărite,
reproduceri grafice, reproduceri fotografice,
reproduceri de artă grafică, reproduceri color,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri artistice
imprimate, semne de carte, stegulețe din hârtie,
cărți educative, materiale educative tipărite,
articole de papetărie și accesorii educative,
bannere de afișaj fabricate din carton, bannere
de afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie.
35. Afișaj, căutare de sponsorizare, campanii de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de conceptii de publicitate, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate și reclamă,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate, promovare și
relații publice, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate furnizate prin internet,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate, servicii de
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promovare și publicitate, servicii de promovare,
servicii de marketing, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, publicitate și marketing,
publicitate online, marketing destinat unui
anumit scop, marketing digital, marketing direct,
marketing pe internet, recrutare de voluntari
politici, recrutare de operatori politici, compilare
de statistici politice, realizare de sondaje de
opinie politice, publicitate prin bannere, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului.
36. Colectarea de fonduri și sponsorizare,
acordări de burse de studii, acordarea de burse
universitare, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea strângerilor de
fonduri, finanțare politică, servicii de strângere
de fonduri în scopuri politice, servicii de
fonduri de binefacere, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, organizare de colecte
în scopuri caritabile, organizare de colecte
de binefacere (pentru terți), sponsorizare,
servicii filantropice privind donațiile financiare,
consultanță pentru finanțare politică.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite de
ateliere recreative, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
competiții, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare

de activități de divertisment, organizare de
activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare și
prezentare de spectacole, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, tabere de vară (divertisment și
educație), tabere de recreere, servicii jurnalistice
în sistem liber-profesionist, servicii jurnalistice,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de prezentare audiovizuală în
scopuri recreative, servicii de educație, instruire
și divertisment, producție de documentare,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentări audiovizuale, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de
filme, pregătirea de texte pentru publicare,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, organizarea spectacolelor, organizarea
de spectacole culturale, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
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creare (redactare) de podcast-uri, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice, publicare de cărți,
publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de afișe, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de documente, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți și recenzii,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de lucrări științifice, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
educative, publicare de reviste și cărți, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste electronice, publicare de reviste,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare multimedia, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de texte educative, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare
și editare de cărți, publicare și editare de
materiale tipărite, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia a revistelor,
redactarea discursurilor politice, redactarea de
texte, altele decât cele publicitare, redactare de
texte, publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de fotografii, servicii de publicare
on-line, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii de scriere pentru bloguri,
antrenament și coaching în discurs politic,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
servicii educaționale care oferă ateliere de lucru
în domeniul politicii funciare, seminarii educative,
instruire educativă, elaborare de materiale
educative, servicii educative pentru adulți,
organizare de seminarii educative, organizare de

competiții educative, organizarea de concursuri
educative, difuzare de materiale educative,
furnizare de demonstrații educative, coordonare
de evenimente educative, organizare de
evenimente educative, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, publicare de
materiale didactice educative, servicii educative
și de instruire, organizarea de cursuri în cadrul
taberelor educative, organizarea de expoziții
cu scopuri educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, organizare de conferințe
cu scopuri educative, orgzanizare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de expoziții
cu scop educativ, organizare de expoziții în
scop educativ, organizare de festivaluri în
scop educativ, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare de concursuri în
scopuri educative, servicii de prezentare în
scopuri educative, organizare și conducere de
conferințe educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, servicii
educative referitoare la sistemele informatice,
organizarea de cursuri educative destinate
studenților, organizare de tururi educative
cu ghid, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizare de spectacole
în scopuri educative, organizare de convenții
cu scopuri educative, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de prezentări cu
scopuri educative, planificare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scopuri educative, realizare de expoziții cu
scopuri educative, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizare și coordonare de demonstrații cu
scop educativ, organizare de tururi cu ghid
cu scop educativ, organizare și coordonare de
grupuri de discuții educative, nu online.
45. Servicii politice, şi anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protectie, de mediere, cluburi de
întâlniri, cercetare și analiză politică, consiliere
politică, consultanță pentru campanii politice,
consultanță politică, furnizare de informații
cu privire la drepturile omului, mediere,
organizarea reuniunilor politice, servicii de
arbitraj, intermediere și conciliere privind
conflicte, servicii de comunicări politice, servicii
de consiliere în materie de reglementări, servicii
de informare politică, servicii de lobby politic,
servicii de lobby, nu în scopuri comerciale,
servicii de mediere, cluburi pentru intâlniri,
cercetări juridice, consiliere juridică, consiliere
și reprezentare juridică, servicii de contencios,
furnizare de informații judiciare, furnizare de
informații în domeniul juridic, furnizare de opinii
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juridice de specialitate, furnizarea de informații
juridice, furnizarea de informații cu privire la
servicii juridice, servicii de anchete juridice,
servicii de cercetare de informații juridice, servicii
de consiliere juridică, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de contencios, servicii
de consultanță juridică, servicii de informații
juridice, servicii de informare pe probleme legale,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
soluționare a litigiilor, servicii juridice pro bono.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05214
29/07/2022
ECAR SHOP SRL, STR. DRUMUL
NEGRU, NR. 56A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

ecar

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Automobile, autoturisme, autovehicule,
mașini
autonome,
vehicule
automobile,
automobile electrice, mașini hibride, vehicule
hibride, autoturisme hibride de serie, autoturisme
hibride reîncărcabile la priză.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05215
29/07/2022
CORINA MIOARA NEGOESCU,
STR. POSTALIONULUI, NR. 34 G,
34 E, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041125, ROMANIA

LYST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de servire mancare si bautura,
servicii oferite de restaurant.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05216
29/07/2022
GOLD MARKET BOOST SRL,
STRADA N. BALCESCU NR. 148,
BL. 38, AP. 2, JUDETUL OLT,
BALS, 235100, OLT, ROMANIA

Gold Market

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
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.
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.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
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articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
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.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05217
29/07/2022
VISIONARY HAIR CONCEPT
S.R.L., STR. NICOLAE
STEINHARDT, NR.16, BL. CORP N,
ET. 4, AP.22, JUDET CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII,
NR.152, SC.III, AP.96, JUDET
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

Visionary CONCEPT

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.06; 26.11.03; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, închirierea spațiului publicitar în
domeniul serviciilor de înfrumusețare, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare în
domeniul serviciilor de înfrumusețare, producția
de clipuri publicitare în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare) în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, demonstrații cu produse
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
dezvoltarea de concepte publicitare în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, servicii de relații
media în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
servicii de comunicații corporative în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, publicitate online pe
o rețea de calculatoare în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, organizarea de
târguri în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
relații publice în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, închirierea de material publicitar
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
promovarea vânzarilor pentru terți în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, închirierea de
standuri de vânzare în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, servicii de telemarketing
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
publicitate prin televiziune în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, desfășurarea de
evenimente comerciale în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare.
41. Antrenare (instruire) în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, rezervarea locurilor pentru
spectacole
în
domeniul
serviciilor
de
înfrumusețare, organizarea și susținerea
conferințelor în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, transfer de know-how (instruire)
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
servicii de divertisment în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
organizarea de competiții (educație sau
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divertisment) în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, organizarea de
baluri în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
prezentarea prestațiilor live în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, organizarea și
susținerea de seminarii în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, transfer de cunoștințe de afaceri
și know-how (training) în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, organizarea de evenimente
de divertisment în domeniul serviciilor de
înfrumusețare.
44. Servicii de coafare a părului, servicii oferite
de saloane de coafură, servicii de coafor pentru
bărbați, îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii oferite de frizerii
pentru bărbați, servicii de bărbierie, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, servicii de artă corporală,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, tratament
pentru păr, servicii consultative privind îngrijirea
părului, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii furnizate de saloane de
coafură și înfrumusețare, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, spălarea
părului cu șampon, servicii oferite de saloane
de frumusețe, furnizare de informații despre
coafarea părului, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii de coafor de lux, servicii de frizerie,
servicii de igiena si frumusete pentru oameni,
servicii oferite de salon de coafură, servicii
de tuns, tratamente cosmetice pentru păr.,
manichiură, servicii de manichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, tratamente terapeutice
pentru corp, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, aplicare
de produse cosmetice pe corp, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, masaj, servicii
de masaj la picioare, servicii de consultare în
legătură cu masajul, servicii de terapie, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05218
29/07/2022
INATECH PACKAGING SRL,
SOS. TUDOR VLADIMIRESCU
393, SAT DOMNESTI, DOMNESTI
BUSINESS PARK, UNITATEA
DE BIROURI OS, JUDET ILFOV,
COMUNA DOMNESTI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
ROMANIA

It's all about quality
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.08
(591) Culori revendicate:bleu, Negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Detartrant pentru uz casnic.
5. Dezinfectanti, dezinfectant pentru maini,
produse dezinfectante de uz menajer.
7. Paletizoare, masini de infoliat, sisteme pentru
paletizare, aparat de legat banca pp, pet,
aparat tensionat banda pes, carucior banca pes,
carucior banda pp, pet, cleste pentru legat banda
pp, prese de balotat, masini de ambalat, masini
de sigilat pungi.
16. Ambalaje din carton sau din hartie, carton
gofrat, coltare carton, cutii arhivare carton, cutii
cu autoformare, cutii hexagonale din carton,
cutii din carton cu retentie, cutii din carton
pentru sticle de vin, cutii din carton pentru
tablouri, cutii standard din carton, kituri carton,
ladite din carton, paleti din carton, plicuri
din carton, pungi hartie, role carton ondulat,
separatoare carton, tuburi din carton, folii din
polietilenă pentru ambalat sau împachetat,
accesorii polietilena, ambalaje din polietilena
expandata, folie polietilena pee expandata, placa
din polietilena expandata, plic din carton, plic
curierat, ambalaje ecologice din carton si hartie,
benzi adezive ecologice din hartie, pungi si saci
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ecologici, banda adeziva din hartie, saci și huse
din polietilenă pentru ambalat și împachetat,
ambalaje vci anticoroziune, materiale plastice
pentru ambalare (necuprinse în alte clase),
lavete, folii stretch şi folii de aluminiu, ambalaje
din plastic pentru transport, articole consumabile
pentru birou, plicuri corespondenta, plicuri
curierat, pungi folie cu bule de aer, plic port
document, materiale plastice cu bule de aer
pentru ambalat, ambalaje cu bule (din plastic)
pentru împachetare și ambalare, ambalaje
biodegradabile, folie cu bule de aer, palet din
carton, separator din carton, folii din hartie sau
plastic cu control al umiditatii, pungi si saci de
gunoi.
17. Ambalaje termoizolante, cutii termoizolante,
huse termoizolante, plicuri izolate termic, rezerve
pentru racire termoizolante, burete poliuretan,
plicuri antisoc, spumă poliuretanică sub formă
de profiluri folosite în fabricație, materiale de
izolare fabricate din spumă de polietilenă, banda
adeziva, benzi adezive industriale, materiale
pentru izolatii, banda perimetrala si rosturi
dilatatie, bariera pentru vapori, folii de polietilenă
pentru izolare, materiale de ambalare, oprire
și izolare, benzi de ambalare adezive, altele
decât cele pentru uz casnic sau papetărie,
benzi autoadezive pentru ambalat, nu pentru
papetărie, și nu de uz medical sau casnic, benzi
adezive, benzi și filme, folii pentru geamuri, folii
de protectie pentru geamuri, folii profesionale
arhitecturale si auto, izolatie pentru tevi, rosturi
dilatatie, folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, izolatie pentru parchet, izolatie
reflexiva, fulgi din polistiren.
20. Cutii din lemn pentru sticle de vin, cutii si
lazi din lemn pentru transport, kit-uri din carton,
kit cuite pe palet din lemn, materiale de umplere
din lemn, lana de lemn, ambalaje ecologice din
lemn, recipiente din plastic.
35. Publicitate, distribuitor cu ridicata in legatura
cu produse de ambalare și echipamente de
ambalare, servicii de magazine online cu
ridicata și cu amănuntul in legatura cu produse
de ambalare și echipamente de ambalare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu
ridicata in legatura cu produse de ambalare
și echipamente de ambalare, distribuitor cu
ridicata in legatura cu materiale de izolare,
servicii de magazine online cu ridicata și
cu amănuntul in legatura cu materiale de
izolare, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu materiale si produse
de izolare, distribuitor cu ridicata in legatura
cu ambalaje ecologice din carton si hartie,
ambalaje ecologice din lemn, benzi adezive
din hartie, folie cu bule ecologica, materiale

izolante ecologice, pungi si saci ecologici,
sisteme de ambalare ecologica, ambalaje din
carton si hartie, carton gofrat, coltare carton,
ambalaje din lemn, ambalaje termoizolante,
ambalaje vci anticoroziune, desicanti indicatori
umiditate, desicanti pentru containere, emitatori
vci, silicagel desicant, servicii de magazine
online cu ridicata și cu amănuntul in legatura
cu ambalaje ecologice din carton si hartie,
ambalaje ecologice din lemn, benzi adezive
din hartie, folie cu bule ecologica, materiale
izolante ecologice, pungi si saci ecologici,
sisteme de ambalare ecologica, ambalaje din
carton si hartie, carton gofrat, coltare carton,
ambalaje din lemn, ambalaje termoizolante,
ambalaje vci anticoroziune, desicanti indicatori
umiditate, desicanti pentru containere, emitatori
vci, silicagel desicant, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu ambalaje
ecologice din carton si hartie, ambalaje ecologice
din lemn, benzi adezive din hartie, folie cu bule
ecologica, materiale izolante ecologice, pungi si
saci ecologici, sisteme de ambalare ecologica,
ambalaje din carton si hartie, carton gofrat,
coltare carton, ambalaje din lemn, ambalaje
termoizolante, ambalaje vci anticoroziune,
desicanti indicatori umiditate, desicanti pentru
containere, emitatori vci, silicagel desicant,
distribuitor cu ridicata in legatura cu articole
de menaj si protectia muncii, consumabile
din hartie, detergenti, produse pentru protectia
muncii si securitate, covor dezinfectant, gel
alcoolic dezinfectant, manusi de unica folosinta
din material nitril, saci inscriptionati, semne
si avertizari, solutie dezinfectanta pentru
suprafete, statii dezinfectare maini, veste pentru
semnalizare, pungi si saci menajeri, benzi
adezive, consumabile pentru birou, echipamente
pentru depozit si accesorii pentru depozit,
cutii si lazi de transport, sisteme conflabile,
sisteme de ambalare cu hartie, prese de
balotat, servicii de magazine online cu ridicata
și cu amănuntul in legatura cu articole de
menaj si protectia muncii, consumabile din
hartie, detergenti, produse pentru protectia
muncii si securitate, covor dezinfectant, gel
alcoolic dezinfectant, manusi de unica folosinta
din material nitril, saci inscriptionati, semne
si avertizari, solutie dezinfectanta pentru
suprafete, statii dezinfectare maini, veste pentru
semnalizare, pungi si saci menajeri, benzi
adezive, consumabile pentru birou, echipamente
pentru depozit si accesorii pentru depozit,
cutii si lazi de transport, sisteme conflabile,
sisteme de ambalare cu hartie, prese de
balotat, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu articole de
menaj si protectia muncii, consumabile din

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/07/2022-31/07/2022

hartie, detergenti, produse pentru protectia
muncii si securitate, covor dezinfectant, gel
alcoolic dezinfectant, manusi de unica folosinta
din material nitril, saci inscriptionati, semne
si avertizari, solutie dezinfectanta pentru
suprafete, statii dezinfectare maini, veste pentru
semnalizare, pungi si saci menajeri, benzi
adezive, consumabile pentru birou, echipamente
pentru depozit si accesorii pentru depozit, cutii si
lazi de transport, sisteme conflabile, sisteme de
ambalare cu hartie, prese de balotat, distribuitor
cu ridicata in legatura cu folie cu bule de
aer, pungi folie cu bule de aer, sisteme de
ambalare cu perne de aer, folie stretch si
paletizare, accesorii paletizare, benzi pentru
paletizare, dispensere folie stretch, kit-uri folie
stretch, paleti si separatoare, sisteme pentru
paletizare, folii profesionale arhitecturale si auto,
masini si consumabile pentru ambalat, materiale
pentru izolatii, plicuri antisoc si pentru curierat,
polietilena expandata si poliuretan, pungi, saci
si recipiente din plastic, pungi biodegradabile,
pungi cu inchidere zip sau slider, pungi si
saci polipropilena, pungi polietilena expandata,
pungi si saci vci, saci si pungi polietilena
ldpe, servicii de magazine online cu ridicata
și cu amănuntul in legatura cu folie cu bule
de aer, pungi folie cu bule de aer, sisteme
de ambalare cu perne de aer, folie stretch
si paletizare, accesorii paletizare, benzi pentru
paletizare, dispensere folie stretch, kit-uri folie
stretch, paleti si separatoare, sisteme pentru
paletizare, folii profesionale arhitecturale si auto,
masini si consumabile pentru ambalat, materiale
pentru izolatii, plicuri antisoc si pentru curierat,
polietilena expandata si poliuretan, pungi, saci
si recipiente din plastic, pungi biodegradabile,
pungi cu inchidere zip sau slider, pungi si
saci polipropilena, pungi polietilena expandata,
pungi si saci vci, saci si pungi polietilena
ldpe, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu folie cu bule de
aer, pungi folie cu bule de aer, sisteme de
ambalare cu perne de aer, folie stretch si
paletizare, accesorii paletizare, benzi pentru
paletizare, dispensere folie stretch, kit-uri folie
stretch, paleti si separatoare, sisteme pentru
paletizare, folii profesionale arhitecturale si
auto, masini si consumabile pentru ambalat,
materiale pentru izolatii, plicuri antisoc si pentru
curierat, polietilena expandata si poliuretan,
pungi, saci si recipiente din plastic, pungi
biodegradabile, pungi cu inchidere zip sau slider,
pungi si saci polipropilena, pungi polietilena
expandata, pungi si saci vci, saci si pungi
polietilena ldpe, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de

comert online, servicii de comert cu amanuntul
online in legatura cu produse de ambalare,
echipamente de ambalare si masini de ambalat
si de infoliat, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri, precum produse de ambalare,
echipamente de ambalare si masini de ambalat
si de infoliat (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse de ambalare, echipamente de
ambalare si masini de ambalat si de infoliat prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare şi
de vanzare.
42. Administrare şi menţinere de site-uri web
şi pagini dedicate în reţelele de socializare pe
internet, crearea si intretinerea de site-uri web,
găzduire de platforme de comerț electronic pe
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05219
31/07/2022
ZOOM CONSULT TEAM SRL,
STR.EP. IOAN ALEXI, NR. 31,
AP. 2, JUDET BIHOR, ORADEA,
410506, BIHOR, ROMANIA

WAVES FESTIVAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05220
31/07/2022
SILVIU-GABRIEL MALOS, STR.
LABORATOR, NR. 145, BL. S11,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031325, ROMANIA

G-Mark

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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.
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.
───────

