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Cereri Mărci publicate în 05/10/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 06043 28/09/2022 FUNDATIA FILANTROPICA

METROPOLIS
SPITALE PUBLICE DIN BANI
PRIVATI

2 M 2022 06643 28/09/2022 ZOLTAN-ADRIAN KACSO TIMOTHY KROSS

3 M 2022 06687 28/09/2022 MONDEXO MOB SRL Mondexo X

4 M 2022 06808 28/09/2022 IL FORNO DELLA CASA SRL Il magico forno della casa

5 M 2022 06809 28/09/2022 DAVSTEFSUM SRL DAVSTEFSUM

6 M 2022 06810 28/09/2022 ROCK DENTAL CLINIC SRL-D
SRL

ROCK DENTAL CLINIC by Dr.
Kovacs Roxana

7 M 2022 06811 28/09/2022 KARAVET S.R.L. KARAVET

8 M 2022 06812 28/09/2022 LAVINIA FLORINA MURESAN INOMED BEAUTY

9 M 2022 06813 28/09/2022 TOP MANAGEMENT S.R.L. cam360.ro

10 M 2022 06814 28/09/2022 OPTIVISTA CONSULT OPTIVISTA

11 M 2022 06815 28/09/2022 MOBISTIL FLOR SRL MR MOBILA DE LUX ROBERTO
LUXURY FURNITURE

12 M 2022 06816 28/09/2022 LILA ROSSA ENGROS S.R.L. ONE COLOR BASE

13 M 2022 06817 28/09/2022 MIRELA BONEU Taraful Transilvan

14 M 2022 06818 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE Nasul Cavalerului
fetească neagră

15 M 2022 06819 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE NASUL CONTESEI

16 M 2022 06820 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE NASUL MAESTRULUI

17 M 2022 06821 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE SECRETUL ȘPRIȚULUI
DE IARNA

18 M 2022 06822 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE SECRETUL SPRITULUI
DE VARA

19 M 2022 06823 28/09/2022 LEILA ASSI Swiss eyewear

20 M 2022 06824 28/09/2022 SERVE CEPTURA SRL SERVE

21 M 2022 06825 28/09/2022 SC CRAMA MUSAT SRL VINUL LUI TATA

22 M 2022 06826 28/09/2022 SC CRAMA MUSAT SRL LA MUȘAT

23 M 2022 06827 28/09/2022 FOTBAL CLUB RAPID 1932 SA
SC IOSIDORO SRL

Giulesteana by Nemteana

24 M 2022 06828 28/09/2022 VALENTIN EUROART VALENTIN EUROART

25 M 2022 06829 28/09/2022 RISING LOCAL NATURE SRL SELO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2022 06831 28/09/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL FINE CUT PRIME
BLEND

27 M 2022 06832 28/09/2022 AGRIFLOR MANDRA SRL Florile Mândrei din 2022 skin
care

28 M 2022 06833 28/09/2022 SC ALBERT ESTETIC DESIGN
SRL

Albert Estetic Design

29 M 2022 06834 28/09/2022 ONLINE DIGITAL CONCEPT
SRL

Nadiela

30 M 2022 06835 28/09/2022 EXPERT CLEAN COM SRL S-TECH

31 M 2022 06836 28/09/2022 SC.IMINENTSECURITY.SRL IMINENT SECURITY

32 M 2022 06837 28/09/2022 LINE PARTS BIMMER SRL LPBIMMER
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(210) M 2022 06043
(151) 28/09/2022
(732) FUNDATIA FILANTROPICA

METROPOLIS, DRUMUL
SABARENI NR. 47-53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SPITALE PUBLICE
DIN BANI PRIVATI

(531) Clasificare Viena:
19.11.25; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06643
(151) 28/09/2022
(732) ZOLTAN-ADRIAN KACSO, STR.

PADURII NR.18 AP.2, JUDEȚ
CLUJ, COMUNA FLORESTI,
400364, CLUJ, ROMANIA

(540)
TIMOTHY KROSS

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06687
(151) 28/09/2022
(732) MONDEXO MOB SRL,

SAT DUMBRAVA, NR. 92,
JUDET SUCEAVA, COMUNA
GRANICESTI, 727291, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Mondexo X
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(531) Clasificare Viena:
26.15.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:alb (HEX#FFFFFF),
negru (HEX#000000)

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier
combinat, mobilier integrat, mobilier încastrat,
comode (mobilier), dulapuri (mobilier), mobilier
transformabil, unități de mobilier, mobilier
de interior, mobilier de bucătărie, piese de
mobilier, mobilier capitonat, birouri (mobilier),
mobilier baie, mobilier pentru computer, mobilier
din sticlă, mobilier de baie, mobilier pentru
magazine, mobilier pentru dormitor, mobilier
din piele, taburete mobile (mobilier), mobilier
convertibil tapițat, mobilier pentru copii, mobilier
pentru bebeluși, birouri modulare (mobilier),
mobilier din lemn, mobilier pentru șezut, mobilier
de uz casnic, rafturi pentru vinuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier de baie modular.
37. Servicii de asamblare legate de instalarea
de mobilă, întreținere de mobilier, montare
de mobilier, reparații de mobilier, tâmplărie
(reparații), servicii de tâmplărie.
40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază
de comandă și specificații primite de la terți,
tâmplărie, tâmplărie (fabricare la comandă),
tâmplărie (producție la comandă), servicii de
tâmplărie (fabricare de tâmplărie pe comandă).
42. Design de mobilier, servicii de design
mobilier, design de mobilier de birou, servicii
de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design de materiale textile
pentru mobilier, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și
a mobilierului pentru design interior, servicii
de informare privind combinațiile de culori,
vopsele și mobilier pentru designul de exterior,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, proiectare piese de
mobilier, servicii de proiectare piese de mobilier,
proiectarea amplasării mobilierului de birou.

───────

(210) M 2022 06808
(151) 28/09/2022
(732) IL FORNO DELLA CASA SRL,

STR. MIRCEA ELIADE, NR. 25,
JUD. BUZĂU, NEHOIU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII, NR. 133, CARTIER
DEMOCRATIEI, BL. 16C, AP. 12,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)
Il magico forno della casa

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

30. Batoane de cereale și batoane energizante,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, batoane de ovăz,
batoane dulci cu susan, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), batoane învelite în
ciocolată, gustări alimentare din porumb sub
formă de inele, gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de orez, gustări preparate
conținând în principal cereale expandate, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări
rapide preparate din musli, gustări tip prăjitură
din orez, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, preparate din cereale care
conțin tărâțe, preparate din cereale care conțin
tărâțe de ovăz, produse din cereale sub
formă de batoane, prăjituri de cereale pentru
consum uman, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite,
alune glazurate cu ciocolată, alune trase în
ciocolată, amestec kheer (budincă de orez),
amestecuri de ciocolată caldă, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, aperitive (tartine),
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers, biscuiți crackers
cu aromă de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți
de graham, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați,
boabe de cafea învelite în zahăr, bomboane
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cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți de jeleu
dulce din pastă de fasole roșie (yohkan), budinci,
budinci yorkshire, budinci de orez, budinci gata
preparate, budincă de griș, budincă de orez,
budincă de orez conținând stafide și nucșoară,
budincă pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri
de cofetărie pentru copt, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată cu hrean
japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de
cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cipsuri de cartofi cu glazură de ciocolată, clătite
americane, cornuri, cozonac pandoro, cozonaci,
crema spumă (dulce), cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme englezești custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, creme pe
bază de ciocolată, creme tartinabile pe bază
de ciocolată, cristale de jeleu aromatizate
pentru fabricarea de produse de cofetărie din
jeleu, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub formă
de spume, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi,
fulgi de patiserie de unt de arahide, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de fasole
învelit într-o coajă moale pe bază de boabe
învelite în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, jeleuri de
fructe (cofetărie), lapte de pasăre, marțipan,

marțipan din ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de migdale, migdale acoperite de
ciocolată, măr pané, înghețate și dulciuri,
înlocuitor de cremă, înlocuitor de marțipan,
înlocuitori (ciocolată), înlocuitori de ciocolată,
pâine, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul de
crăciun (comestibil), panettone (cozonac italian),
pandișpanuri japoneze (kasutera), pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
pâine indiană, praline cu napolitană, preparate
din zahăr pentru cofetărie, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
produse de brutărie, produse de brutărie fără
gluten, produse de caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri din
mei sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie nemedicamentoase
pentru utilizare în timpul unei diete pe bază
de control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
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nemedicinale sub formă de jeleu, produse
de cofetărie pe bază de portocale, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie umplute cu alcool,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie și înghețate, produse de patiserie
din făină de cartofi, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, rulouri cu scorțișoară, sosuri
de ciocolată, specialități de patiserie, spume,
spume de ciocolată, spume de desert (dulciuri),
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, vla
(cremă englezească custard), cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, cereale procesate, amidon și produse
obținute din acestea, preparate de coacere
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, aluaturi
și amestecuri din acestea, aditivi pe bază de
gluten pentru uz culinar, agenți de îngroșare
pentru gătit, agenți de îngroșare sintetici pentru
alimente, agenți organici de îngroșare pentru
gătit alimente, alac procesat, alimente preparate
din aluat, amarant prelucrat, amestecuri pentru
jeleu dulce din boabe de adzuki (mizu-yokan-no-
moto), amestecuri pentru produse de brutărie,
amestecuri pentru turtă de mălai, amidoane
modificate pentru uz alimentar (nu medical),
amidoane modificate și gelatinizate de uz
alimentar (nu medical), amidon alimentar din
bulbi de crin, amidon alimentar din castane
de apă, cereale, drojdie și agenți de dospire,
amidon alimentar din rădăcină de ferigă, amidon
alimentar din rădăcină de lotus, amidon de
konjac de uz alimentar, amidon de palmier
sago (pentru alimente), amidon de uz alimentar,
amidon din cartofi pentru alimente, amidon
natural pentru alimente, bulgur, cartofi (făină de
-), de uz alimentar, cereale procesate pentru
alimente de consum uman, condimente de
copt, derivați din amidon pentru consum uman,
extras de malț pentru alimentație, fermenți
pentru paste, făină de cartofi, făină de linte,
frișcă (produse pentru a stabiliza -), făină de
migdale, făină de năut, glazuri din dextrină de
malț pentru alimente, gluten din grâu uscat,
gluten preparat ca produs alimentar, gumă de

guar pentru scopuri culinare, hamei prelucrat,
hrișcă, procesată, lianți pentru cârnați, extras de
malț pentru alimentație, malț pentru alimentație,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
maltodextrine pentru uz nutritiv (altele decât
cele medicale), malț pentru consum uman, mei
(cereale prelucrate), mâncăruri pe bază de
făină, paste alimentare făinoase, paste făinoase
alimentare, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște din aluat umplut, praf de chimion,
preparat din nucă de cocos pentru consum
uman, preparate alimentare pe bază de cereale,
preparate alimentare pe bază de malț, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, preparate
aromatice pentru prăjituri, preparate pe bază de
cereale, quinoa prelucrată, seitan (gluten de grâu
uscat), semințe de chimion uscate, semințe de
in de uz culinar (asezonare), semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
sirop de amidon de uz culinar, sorg prelucrat,
tapioca, tăiței din amidon, vermicelli din amidon,
șrot (produs obținut după măcinare), alimente
cu paste la conservă, alimente preparate pe
bază de tăieței, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, aluaturi pentru pizza congelată
pe bază de conopidă, ananas pané, aperitive
pe bază de făină, aperitive sărate pe bază de
faină, baghete umplute, banane pané, baozi
(chifle umplute), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil, blaturi
de pizza congelate, boabe de porumb prăjite,
brioșe, bulete de brânză expandate (snacksuri
de porumb), bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri din aluat wonton,
chipsuri din cereale, chipsuri integrale de grâu,
chipsuri pe bază de cereale, chipsuri pe bază de
făină, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow mein
(mâncare de tăiței cu specific chinezesc), clătite,
clătite congelate, clătite cu ceapă verde (pajeon),
clătite din fasole mung (bindaetteok), clătite
kimchi (kimchijeon), clătite sărate, colțunași
tipici bucătăriei asiatice (somosa), covrigei,
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covrigei moi, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele cu caramel,
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele de
porumb preparate, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, floricele glasate cu zahăr, friganele
congelate, frigănele, fulgi de cereale uscate, fulgi
de orez, fulgi pita, galuște chinezești umplute
(gyoza, gătite), găluște de creveți, găluște de
orez, gimbap (fel de mâncare coreean pe bază
de orez), gustări alimentare cu cereale cu gust de
brânză, gustări alimentare fabricate din porumb
sub formă expandată, gustări care constau în
principal din pâine, gustări din porumb, gustări
din porumb expandat cu gust de brânză, gustări
din tortilla, gustări pe bază de grâu, gustări pe
bază de multicereale, găluște din orez garnisite
cu pastă de fasole dulce (ankoro), găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluști
de orez acoperite cu pudră de fasole (injeolmi),
gustări rapide preparate cu grâu, gustări rapide
preparate din grâu, gustări rapide preparate din
porumb, gustări sărate pe bază de cereale,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă
(memilmuk), jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste,
mâncăruri gătite, uscate și lichide, în principal
pe bază de orez, mâncăruri liofilizate în
care pastele sunt ingredientul principal, înveliș
pentru sandvișuri, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
orez, mâncăruri preparate pe bază de paste,
mâncăruri preparate pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de tăieței, pentru copii mici,
mâncăruri preparate pentru copii mici pe bază
de tăieței, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază
de paste, mâncăruri uscate prin înghețare în

care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat învelit
în alge marine, paella, paste făinoase umplute,
pateuri cu cârnați, pizza, pizza (preparată), pizza
congelată, pizza conservată, pizza fără gluten,
pizza preparată, pizza împăturită (calzone),
pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, pizze negătite,
plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcintă cu carne, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate sub
formă de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
și legume, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, prăjituri
din mei, prăjituri din orez cleios (chapsalttock),
prăjitură de orez tradițională coreană (injeolmi),
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse pentru gustări preparate din pesmet,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
ramen (fel de mâncare japonez pe bază de
tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto, rulouri
cu cârnați proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de
alge marine deshidratate (gimbap), rulouri de
primăvară, rulouri de pâine umplute, rulouri
umplute, salată de macaroane, salate de paste,
salată de orez, sandviș din brânză topită,
sandviș din brânză topită și șuncă, sandvișuri,
sandvișuri care conțin carne de vită tocată,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin hamburgeri, sandvișuri care conțin
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
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cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sanvisuri continand carne de
pui, sendvișuri cu carne de curcan, snack-uri
preparate din făină de cartofi, snacksuri din
grâu extrudat, snacksuri răsucite cu gust de
brânză, spaghete cu sos de roșii la conservă,
spaghetti și chiftele, spirale din porumb, sushi,
tabbouleh (salată libaneză), taco, tartă de orez,
tăiței chow mein (mâncăruri pe bază de tăieței),
tăiței prăjiți cu legume (japchae), tăiței ramen,
terci de dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de
mălai fierte într-un înveliș de frunze, turte de
orez sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, won ton,
wonton.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate dietetice, comandă computerizată de
stoc, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea

și vânzarea de produse, intermedierea de
contacte comerciale și economice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii, servicii pentru
promovarea exporturilor.

───────

(210) M 2022 06809
(151) 28/09/2022
(732) DAVSTEFSUM SRL, STR.

VOL3 FILA, NR. 117, JUD.
IAŞI, SCOBINTI, 707445, IAȘI,
ROMANIA

(540)
DAVSTEFSUM

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru artiști din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, administrare a afacerilor pentru
muzicieni, administrare a afacerilor pentru
parcări auto, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru teatre, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru
o societate de servicii, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, asistență comercială privind crearea
de întreprinderi comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
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asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, exploatare comercială de
centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență în managementul afacerilor,
furnizare de asistență în afaceri, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, înregistrarea de comunicate scrise
și de date, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru terți,
managementul activităților comerciale, întocmire
de rapoarte economice, managementul
computerizat al afacerii (pentru terți),
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
negociere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, planificarea administrării afacerilor,
planificare strategică în afaceri, planificare
strategică de afaceri, planificarea afacerilor,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
servicii de administrare de stocuri, servicii de
administrare pentru birou (pentru terți), servicii
de afaceri privind înființarea de afaceri, servicii
de funcții administrative, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de strategie în afaceri, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților).
42. Cercetare privind prelucrarea de date,
cercetare în domeniul tehnologiei pentru
procesarea datelor, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
întreținere de software de prelucrare a datelor,
redactare tehnică, servicii de transfer de date,
servicii informatice de analiză de date.

───────

(210) M 2022 06810
(151) 28/09/2022
(732) ROCK DENTAL CLINIC SRL-D

SRL, SAT CUCERDEA, NR. 303,
JUD. MUREŞ, COM. CUCERDEA,
547190, MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
ROCK DENTAL CLINIC
by Dr. Kovacs Roxana

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

44. Servicii medicale, servicii oferite
de clinici dentare, asistență medicală
stomatologică, servicii de stomatologie,
consultații stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologiei, stomatologie estetică, servicii
medicale privind fixare de dispozitive protetice,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
servicii de igienă dentară, anestezie dentară,
servicii de curățare a dinților, servicii de albire
a dinților, servicii stomatologice, servicii de
ortodonţie, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, servicii de radiografie, servicii prestate
de tehnicieni de radiologie, imagistică cu raze
x de uz medical (servicii de analiză medicală),
servicii de consultanță referitoare la implanturile
prostetice, servicii de chirurgie.

───────
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(210) M 2022 06811
(151) 28/09/2022
(732) KARAVET S.R.L., STR.

CIOCÂRLIEI, NR. 41, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400619, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

KARAVET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 02.09.01;
03.01.06; 03.01.08; 24.13.25

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

44. Servicii veterinare.
───────

(210) M 2022 06812
(151) 28/09/2022
(732) LAVINIA FLORINA MURESAN,

STR. RAZOARE, NR. 207A, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)
INOMED BEAUTY

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, aplicare de produse cosmetice pe
corp, aplicarea produselor cosmetice pe față,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consiliere în domeniul înfrumusețării,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de baruri de
oxigen, servicii de crioterapie, servicii de drenaj
limfatic, servicii de microdermabraziune, servicii
de terapie, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente terapeutice pentru față, eliminarea
celulitei, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratamente de slăbire, servicii de
tratare a celulitei, servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grăsimii, tratament cosmetic
cu laser pentru piele.

───────

(210) M 2022 06813
(151) 28/09/2022
(732) TOP MANAGEMENT S.R.L., STR.

PIATRA CRAIULUI, NR. 26, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400226,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

cam360.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.15;
27.07.01; 26.03.01; 26.11.01
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(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ff1919),
gri (HEX #6f8381), alb (HEX #ffffff)

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

9. Suporturi pentru telefon, prize auto, aparate
gps, instrumente de navigație pentru automobile,
baterii electrice pentru vehicule, acumulatoare
electrice pentru vehicule, carduri micro sd,
cameră video masină, sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, camere night vision
pentru mașină, camere pentru vederea din spate
a vehiculului, camere pentru vederea în interiorul
vehiculului, căști audio, boxe audio, unități flash
usb.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasa 9.

───────

(210) M 2022 06814
(151) 28/09/2022
(732) OPTIVISTA CONSULT, STR.

ALIORULUI, NR. 6, CAM. 5, BL. R8,
SC. 2, ET. 9, AP. 80, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
OPTIVISTA

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

9. Produse pentru protecția ochilor, cu excepţia
celor de uz medical, ochelari, ochelari corectori,
ochelari de soare, lentile de contact, rame de
ochelari, rame din metal, materiale sintetice sau
din plastic de și pentru ochelari de vedere sau
de soare, șnururi și lănțișoare pentru ochelari,
etuiuri pentru ochelari de soare, brațe pentru
ochelari de soare, lanțuri pentru ochelari și
pentru ochelari de soare, suporturi de nas
pentru ochelari de soare, ochelari de soare pe
bază de prescripție, tocuri pentru ochelari de
vedere și de soare, ochelari cu lentile de soare
atașabile, lentile optice, lentile de ochelari, lentile
corectoare, articole de ochelari, monturi rame de
ochelari.
35. Servicii de comerț, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse de
optica medicala, publicitate, gestiune afacerilor
comerciale, administrație comerciala, lucrări de
birou, publicitate in domeniul opticii medicale,
publicitate prin prospecte, afișe si panouri,

difuzarea de materiale publicitare (broșuri,
fluturași, imprimate, eșantioane), publicitate
mass-media, decorări de vitrine, servicii privind
importul si exportul de produse optice, în special
ochelari si produse conexe acestora, servicii de
comerț prin magazine specializate, regruparea în
avantajul terților cu produse optice si accesorii
(cu excepţia transportului lor), editarea de
cataloage, anuare, reviste, broșuri de publicitate,
servicii de franciză în domeniul opticii medicale
(afaceri comerciale)
44. Servicii medicale, servicii de optometrie,
de imagistică optică pentru diagnosticarea
medicală, servicii medicale în domeniul opticii
medicale, servicii de consiliere medicală
în domeniul oftalmologiei, gama completă
de servicii medicale oftalmologice, examene
oftamologice, consultații oftmatologice de
specialitate, determinarea dioptriilor, prescrierea
ochelarilor și lentilelor de v contact, ochelarilor
de soare și accesoriilor, servicii ale opticienilor,
servicii pentru ingrijirea ochilor.

───────
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(210) M 2022 06815
(151) 28/09/2022
(732) MOBISTIL FLOR SRL, SAT

CRÂNGENI, JUD. TELEORMAN,
COM. CRÂNGENI, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, COM. CORBEANCA,
JUD. ILFOV, CORBEANCA,
077067, ILFOV, ROMANIA

(540)

MR MOBILA DE
LUX ROBERTO

LUXURY FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
27.05.02; 27.05.11; 03.01.01; 25.01.05;
26.11.02; 05.03.13

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#ebbf5e), galben (HEX #f1dc8d), maro
(HEX #d4ba70), negru (HEX #242021)

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

20. Accesorii (nemetalice) pentru dulapuri,
accesorii de interior pentru garderobe, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
balansoare, bare pentru rafturi (mobilier), bare
pentru rafturi (nemetalice), baze pentru mese,
bănci (mobile), birouri, etajere pentru biblioteci,
canapele, canapele (care sunt extensibile),

birouri și mese, cadre cu rafturi, nu din
metal (mobilier), birouri (mobilier), canapele
extensibile, corpuri de birou independente,
corpuri de bucătărie, corpuri de dulapuri,
cotiere pentru mobilă, comode, comode
(mobilier), corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), dulăpioare, divane cu spații de
depozitare, dulapuri de haine, dulapuri de
depozitare, dulapuri de bucătărie, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri cu proprietăți
ignifuge, dulapuri din lemn, dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
(mobilier), dulăpioare suspendate, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru dosare de carton, dulapuri
pentru pantofi, dulapuri pentru haine, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri prevăzute
cu oglindă, dulapuri pentru vase (mobilă), fotolii,
fotolii rabatabile, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, etajere pentru chiuvete,
etajere de birou, fețe pentru dulapuri, fișiere
(mobilier), elemente de mobilier, elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, grilaje
din lemn, glisiere pentru sertare (nemetalice),
glisoare nemetalice pentru mobilă, măsuțe de
ceai, măsuțe auxiliare, măsuțe, mânere pentru
mobilă, din plastic, mânere nemetalice pentru
mobilier, măsuțe pentru computere, măsuțe de
toaletă, mese de lucru, mese de bucătărie,
mese de conferință, mese de scris, mese de
tapițare, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese, mese cu banchete, mese cu
înălțime reglabilă, mobilă și mobilier, mobilă stil
antic, reproducere, mese pliante, mese pentru
săli de mese, mese pentru grădină, mese
pentru computer, mese pentru birouri, mobilă
curbată, mobile de birou, rafturi de mobile,
mese (mobilier), mobilier din lemn, mobilier de
interior, mobilier de exterior, mobilier de grădină,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de bucătărie, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier capitonat, mobilier, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier metalic,
mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier integrat, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier din sticlă, mobilier din piele, mobilier
metalic de birou, mobilier pentru magazine,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
dormitor, mobilier transformabil, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, noptiere, noptiere pentru
pat, oglinzi (sticlă argintată), organizatoare
pentru sertare, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
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paturi, așternuturi, saltele și perne, paturi-
canapea, paravane mobile (mobilier), panouri
sub formă de mobilier, panouri separatoare,
paravane despărțitoare (mobilier), picioare de
masă, picioare de scaun, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), piese de mobilier nemetalice, piese
de mobilier, pereți despărțitori sub formă de
mobilier, rafturi, rafturi ca mobilier metalic,
protecții pentru mobilier, rafturi de depozitare
(mobilier), polițe, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi (mobilier) din lemn, rafturi metalice
(mobilier), rafturi de mobile, rafturi pliante,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, scaune, scaune ca mobilier de birou,
scaune cu roți pivotante, scaune de birou,
scaune de conferință, scaune din metal, scaune
ergonomice, scaune pliante, scaune rabatabile,
scuturi pentru șemineu (mobilier), paravane de
protecție pentru șeminee, separatoare metalice
pentru rafturi (piese de mobilier), separatoare
pentru rafturi (nemetalice) sub formă de piese
de mobilier, separatoare pentru sertare, sertare
metalice (piese de mobilier), separatoare rafturi
(nemetalice), șifoniere, sofale, sertare (piese de
mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, suporturi
pentru oglindă, suporturi pentru cărți, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte, măsuțe
de toaletă, tapițerie pentru scaune, taburete
pentru picioare, taburete mobile (mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), taburete,
uși de mobile, uși de dulapuri, unități (mobilier),
uși din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din metal pentru mobilier, unități
de colț (mobilier), unități de bucătărie, unități
de mobilier, vitrine, uși glisante pentru mobilier,
uși pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși prefabricate din metal pentru
mobilier, uși rabatabile din metal (piese de
mobilier), uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, cadre de paturi, cadre de pat metalice,
bare pentru paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi pentru copii, paturi din lemn, paturi pliante,
paturi portabile, paturi supraetajate, saltele,
perne (tapițerie), perne pentru fotolii, perne,
saltele de dormit, tăblii de pat, oglinzi (mobilier),
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, oglinzi de
baie, agățători pentru haine, cuiere de haine,
cuiere de haine (cârlige montate pe perete)
(nemetalice), mobilier baie, suporturi pentru

prosoape (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru baie.
35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, pentru terţi, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier.
40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe bază
de comandă și specificații primite de la terți,
tâmplărie (producție la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), conservarea lemnului,
furnizare de informații despre prelucrarea
lemnului, ignifugare de mobilier, informații
privind tratarea materialelor, lucrări în lemn,
laminarea lemnului, servicii de tâmplărie
(fabricare de tâmplărie pe comandă), tăierea
și prelucrarea lemnului, tratamente pentru
conservarea lemnului (altele decât cele de
vopsire), tratarea lemnului cu substanțe de
conservare.

───────
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(210) M 2022 06816
(151) 28/09/2022
(732) LILA ROSSA ENGROS S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI NR.
81A, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

ONE COLOR BASE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 06817
(151) 28/09/2022
(732) MIRELA BONEU, STR. BISTRIȚA

BÂRGĂULUI NR. 75, JUD.
BISTRIȚA-NĂSĂUD, BISTRIȚA
BÂRGĂULUI, 427005, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
Taraful Transilvan

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06818
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SERVE Nasul Cavalerului
fetească neagră

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.19;
02.01.23; 11.03.02

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2022 06819
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SERVE NASUL CONTESEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.03.23; 11.03.02

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2022 06820
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SERVE NASUL MAESTRULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.01.23; 11.03.02

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2022 06821
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET BRASOV, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SERVE SECRETUL
ȘPRIȚULUI DE IARNA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2022 06822
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, NR.125C,

JUDET BRASOV, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SERVE SECRETUL
SPRITULUI DE VARA

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2022 06823
(151) 28/09/2022
(732) LEILA ASSI, BLD. DECEBAL

NR. 17, BL. S16, SC. 3, ET. 3,
AP. 51, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Swiss eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.04; 26.04.05

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

clase:
9. Ochelari, ochelari antireflex, ochelari
corectori, ochelari (optică), suporturi pentru
ochelari, apărători pentru ochelari, lentile pentru
ochelari, sticlă de ochelari, lentile pentru
ochelari, ochelari de citit, etuiuri de ochelari,
brațe de ochelari, săculeți pentru ochelari, tocuri
de ochelari, brațe pentru ochelari, piese pentru
ochelari, rame de ochelari, ochelari de soare,
ochelari de vedere, lentile pentru ochelarii,
ochelari cu lentile polarizate, etuiuri pentru
ochelari de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, ochelari cu vedere
nocturnă, ochelari cu înveliș antireflex, ochelari
cu prescripție medicală, lentile antireflex, lentile,
lentile din material plastic, lentile oftalmologice,
lentile optice, lentile optice brute, obiective
(optică), produse de optică, sticlă optică, lentile
corectoare (optică), tocuri de ochelari de vedere,
tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
rame de ochelari nemontate, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
lentile de schimb pentru ochelari.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
44. Imagistică optică pentru diagnosticare
medicală, servicii prestate de opticieni, servicii
de control al vederii, servicii de optometrie,
servicii de testare a vederii (opticieni), montarea
de lentile optice, stabilirea dioptriilor, teste de
vedere, optometrie.

───────

(210) M 2022 06824
(151) 28/09/2022
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

125C, JUDETUL PRAHOVA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SERVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

33. Vinuri.
───────
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(210) M 2022 06825
(151) 28/09/2022
(732) SC CRAMA MUSAT SRL, ALEEA

PETRACHESTI NR. 24, ET. 3, AP.
302, SECTOR 6, BUCURESTI,
062298, ROMANIA

(540)
VINUL LUI TATA

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

33. Vinuri
35. Servicii de comerț cu amănuntul sau cu
ridicata a vinurilor în magazine specializate.

───────

(210) M 2022 06826
(151) 28/09/2022
(732) SC CRAMA MUSAT SRL, ALEEA

PETRACHESTI NR. 24, ET. 3, AP.
302, SECTOR 6, BUCURESTI,
062298, ROMANIA

(540)
LA MUȘAT

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

33. Vinuri
35. Servicii de comerț cu amănuntul sau cu
ridicata a vinurilor, în magazine specializate.

───────

(210) M 2022 06827
(151) 28/09/2022
(732) FOTBAL CLUB RAPID 1932

SA, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 4B
SI NR. 2-4, GLOBALWORTH
CAMPUS, CLADIREA C, ET. 3,
BIROURILE 18-1 SI 18-2, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA
SC IOSIDORO SRL, STR. TEIULUI
NR. 20, JUDETUL NEAMT,
ROMAN, NEAMȚ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Giulesteana by Nemteana

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

32. Bere, must de bere, cocktail-uri pe baza de
bere, bere de ghimbir, bere de malt, vin de orz
(bere).

───────

(210) M 2022 06828
(151) 28/09/2022
(732) VALENTIN EUROART, STR.

VINTILEANCA NR. 29, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

VALENTIN EUROART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
obiecte decorative (artistice) din sticlă, obiecte
de artă din lemn, obiecte de artă din porțelan,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte
de artă din aur emailat, obiecte de artă din
piatră, beton sau marmură, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
bijuterii, statuete si figurine, din sau placate
cu metale pretioase sau semipretioase sau
pietre, icoane religioase, tablouri, picturi, ceasuri,
pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze din
ceramica pentru podea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul in legatura cu obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, bijuterii, statuete
si figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, icoane religioase,
tablouri, picturi, ceasuri, pahare, glastre, vaze
pentru flori, vaze din ceramica pentru podea,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare in legatura cu obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din lemn,
obiecte de artă din porțelan, obiecte de artă din
argint emailat, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din piatră, beton sau marmură,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru
uz personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau

placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță de obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, bijuterii, statuete
si figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, icoane religioase,
tablouri, picturi, ceasuri, pahare, glastre, vaze
pentru flori, vaze din ceramica pentru podea,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata de obiecte decorative (artistice) din
sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte de
artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
legatura cu obiecte decorative (artistice) din
sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte de
artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
din ceramica pentru podea, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea cu ridicata
și cu amănuntul de obiecte decorative (artistice)
din sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori, vaze
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din ceramica pentru podea, organizarea și
coordonarea de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri publicitare pentru obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, bijuterii, statuete
si figurine, din sau placate cu metale pretioase
sau semipretioase sau pietre, icoane religioase,
tablouri, picturi, ceasuri, pahare, glastre, vaze
pentru flori, vaze din ceramica pentru podea,
servicii de import-export in legatura cu obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din lemn, obiecte de artă din porțelan, obiecte
de artă din argint emailat, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din piatră, beton
sau marmură, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, bijuterii,
statuete si figurine, din sau placate cu metale
pretioase sau semipretioase sau pietre, icoane
religioase, tablouri, picturi, ceasuri, pahare,
glastre, vaze pentru flori, vaze din ceramica
pentru podea, organizare de evenimente, în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de obiecte decorative (artistice)
din sticlă, obiecte de artă din lemn, obiecte
de artă din porțelan, obiecte de artă din argint
emailat, obiecte de artă din aur emailat, obiecte
de artă din piatră, beton sau marmură, articole
decorative (bibelouri sau bijuterii) pentru uz
personal, bijuterii, statuete si figurine, din sau
placate cu metale pretioase sau semipretioase
sau pietre, icoane religioase, tablouri, picturi,
ceasuri, pahare, glastre, vaze pentru flori,
vaze din ceramica pentru podea, distribuție
de produse în scopuri publicitare, consiliere
în afaceri privind francizarea, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.

───────

(210) M 2022 06829
(151) 28/09/2022
(732) RISING LOCAL NATURE SRL,

STR. VULTURENI NR. 25-29, ET.
1, AP. 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRISANA NR.
3, ET, 2, AP. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SELO

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 01.03.15; 06.07.08; 06.19.09;
26.11.03; 26.01.02; 26.01.18

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

clase:
29. Legume gătite, legume tăiate, legume
sărate, legume fermentate, cepe (legume)
conservate, legume în saramură, salate de
legume, legume în conservă, dovleci (legume
conservate), conserve cu legume, legume pre-
tăiate, paste de legume, produse din legume
preparate, legume conservate (în ulei), legume
feliate, la conservă, sucuri de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, dulceață de afine, dulcețuri, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume.
30. Paste cu legume (sosuri), pulpă de legume
(sosuri - alimente).
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31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), cepe, legume proaspete, legume
ecologice, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi.

───────

(210) M 2022 06831
(151) 28/09/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
DUNHILL FINE

CUT PRIME BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 06832
(151) 28/09/2022
(732) AGRIFLOR MANDRA SRL,

INVATATOR NEATU 46, JUDETUL
TELEORMAN, SLOBOZIA
MANDRA, 147355, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

Florile Mândrei
din 2022 skin care

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 02.09.01; 05.03.20;
05.05.20; 27.05.01; 27.07.01

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice
(uleiuri esentiale), produse de toaletă, produse
cosmetice naturale.

───────
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(210) M 2022 06833
(151) 28/09/2022
(732) SC ALBERT ESTETIC DESIGN

SRL, ALEEA VIOLETELOR NR.1,
BLOC L10, SC.C, AP.42, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Albert Estetic Design

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.02; 26.01.18; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
20. Canapele.

───────

(210) M 2022 06834
(151) 28/09/2022
(732) ONLINE DIGITAL CONCEPT SRL,

INTRAREA PATRARULUI NR. 17,
BUCURESTI, 060607, ROMANIA

(540)
Nadiela

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

14. Bijuterii.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 06835
(151) 28/09/2022
(732) EXPERT CLEAN COM SRL, STR.

BARAJUL BISTRIȚEI NR. 6, BL.
Z13, SC. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

S-TECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
7. Aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare electrice, saci pentru aspiratoare,
aspiratoare pentru automobile, aspiratoare
verticale, aspiratoare pentru curățarea umedă,
aspiratoare de uz industrial, aspiratoare
comerciale și industriale, aspiratoare uscate
și cu apă, filtre de praf pentru aspiratoare,
aspiratoare electrice de uz casnic, mașini de
curățare industriale (aspiratoare de praf), mașini
industriale pentru curățat pardoseli (aspiratoare
de praf).
37. Reparații de aspiratoare, construcție de
clădiri și de alte structuri, construcție de
conducte, construcții, construcții civile, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de conducte, instalare de acoperișuri, instalarea
acoperișurilor, instalarea de sisteme de țevi,
instalare și reparare de conducte, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
lichidelor, servicii de construcții, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente de curățat, curățare
și spălare a autovehiculelor, curățare completă
pentru automobile, curățare igienică (vehicule),
întreținere de instalații de spălat vehicule,
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furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de instalații de spălat vehicule,
servicii de curățare pentru autovehicule terestre,
curățarea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
întreținerea conductelor, servicii de instalare a
canalelor de scurgere, servicii de întreținere a
conductelor de canalizare, servicii de instalare
de canale colectoare, servicii de reparare a
canalelor de scurgere, servicii de reparare
a țevilor, servicii de reparare a conductelor,
servicii de consiliere cu privire la repararea
de instalații de apă, construcții și demolări de
clădiri, servicii de curățare a mașinii, informații
în materie de construcții, servicii de curățare,
lustruire și ceruire a vehiculelor, servicii de
instalare de aspiratoare, servicii de instalare
de aspiratoare automate, servicii de instalare
de aspiratoare electrice, servicii de instalare
de saci pentru aspiratoare, servicii de instalare
de aspiratoare pentru automobile, servicii de
instalare de aspiratoare verticale, servicii de
instalare de aspiratoare pentru curățarea umedă,
servicii de instalare de aspiratoare de uz
industrial, servicii de instalare de aspiratoare
comerciale și industriale, servicii de instalare
de aspiratoare uscate și cu apă, servicii de
instalare de filtre de praf pentru aspiratoare,
servicii de instalare de aspiratoare electrice
de uz casnic, servicii de instalare de mașini
de curățare industriale (aspiratoare de praf),
servicii de instalare de mașini industriale pentru
curățat pardoseli (aspiratoare de praf), reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare, reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare automate,
reparații și lucrări de întreținere de aspiratoare
electrice, reparații și lucrări de întreținere de
saci pentru aspiratoare, reparații și lucrări de
întreținere de aspiratoare pentru automobile,
reparații și lucrări de întreținere de aspiratoare
verticale, reparații și lucrări de întreținere de
aspiratoare pentru curățarea umedă, reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare de uz
industrial, reparații și lucrări de întreținere de
aspiratoare comerciale și industriale, reparații
și lucrări de întreținere de aspiratoare uscate
și cu apă, reparații și lucrări de întreținere de
filtre de praf pentru aspiratoare, reparații și
lucrări de întreținere de aspiratoare electrice de
uz casnic, reparații și lucrări de întreținere de
mașini de curățare industriale (aspiratoare de
praf), reparații și lucrări de întreținere de mașini
industriale pentru curățat pardoseli (aspiratoare
de praf).

───────

(210) M 2022 06836
(151) 28/09/2022
(732) SC.IMINENTSECURITY.SRL, B-

DUL UNIRII NR. 61, BL. B2, ET. 5,
AP. 20, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
620077, VRANCEA, ROMANIA

(540)

IMINENT SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.01; 01.01.04;
01.01.10; 26.11.03

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2022 06837
(151) 28/09/2022
(732) LINE PARTS BIMMER SRL,

STR. PLOIESTI NR. 28, JUD.
DAMBOVIȚA, COMUNA RAZVAD,
137395, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
LPBIMMER

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

12. Părți și accesorii pentru vehicule, respectiv:
spoilere pentru vehicule, semnalizatoare pentru
vehicule, oglinzi laterale pentru vehicule, jante
pentru roţi de vehicule, oglinzi retrovizoare,
capace pentru butucul roţii, clipsuri adaptate
pentru fixarea pieselor auto în caroserie.

───────


