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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05556

(151)
30/08/2022

(732)
TARASI DACIANA ANCA
PASCU CONSTANTIN

(540)
hebe MELINIS Natura regăsită

2 M 2022 05728

30/08/2022

RD LITTLES COMPANY SRL

LiTTleS BBQ & GRILL

3 M 2022 05891

30/08/2022

CARMEN-ILEANA CÎRSTEA
NOAL DENTAL CLINIC
GEORGIANA-ELENA CÎRSTEA

4 M 2022 05946

30/08/2022

COMTEC NET SRL

Portal Facturi

5 M 2022 05947

30/08/2022

SC PAVLOV AND SONS SRL

ZEQAS

6 M 2022 05948

30/08/2022

EMIL ROȘCA

NAUGHTY BY NATURE

7 M 2022 05949

30/08/2022

CATALIN RADU

UTIL AGRO

8 M 2022 05950

30/08/2022

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ CieH - UMFCD
ȘI FARMACIE CAROL DAVILA
DIN BUCUREȘTI

9 M 2022 05951

30/08/2022

EDITURA ECLIPSA S.R.L.

Editura Eclipsa

10 M 2022 05952

30/08/2022

SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

Fares 1929 CRÂNGUL TAINIC

11 M 2022 05953

30/08/2022

EUROBUSINESSCENTER NINE ARTYVAPE
SRL

12 M 2022 05954

30/08/2022

CORINA ANA POP

Black Bull

13 M 2022 05955

30/08/2022

SEBASTIAN - OCTAVIAN
CRISTE

Clinica Dr. Criste

14 M 2022 05956

30/08/2022

S.C. LABORATOARELE FARES FARES 1929 MUNTELE VRĂJIT
BIO VITAL SRL

15 M 2022 05957

30/08/2022

S.C. LABORATOARELE BIO
VITAL SRL

16 M 2022 05958

30/08/2022

S.C. LABORATOARELE FARES FARES 1929 CLIPE MAGICE
BIO VITAL SRL

17 M 2022 05959

30/08/2022

PANIMON SA

PANIMON

18 M 2022 05960

30/08/2022

PANIMON SA

GAMA AUTENTICĂ

19 M 2022 05961

30/08/2022

LAROA PERFORMANCE SRL

MOVE Athletic Studio

20 M 2022 05962

30/08/2022

SC ARENA GROUP SA

PARADOREN

21 M 2022 05963

30/08/2022

OPTIMA SOLUTIONS
SERVICES S.R.L.

iSell by Optima

22 M 2022 05964

30/08/2022

SC ARENA GROUP SA

TUSOCALM

23 M 2022 05965

30/08/2022

AGRII ROMANIA SRL

FUNIGAN

2

FARES 1929 PĂDUREA
RĂCOROASĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 05966

(151)
30/08/2022

(732)
SIPEX COMPANY SA

(540)
MEȘTERICĂ - IESE TREABA
FĂRĂ FRICĂ, TE BAZEZI PE
MEȘTERICĂ

25 M 2022 05967

30/08/2022

AGRII ROMANIA S.R.L.

TERMINUS

26 M 2022 05968

30/08/2022

AGRII ROMANIA S.R.L.

BIATOX

27 M 2022 05970

30/08/2022

AGRII ROMANIA S.R.L.

POSTULAC

28 M 2022 05972

30/08/2022

S.C FOTOMANIAC S.R.L

Fotomaniac

29 M 2022 05974

30/08/2022

S.C. PROMO PLUS S.R.L.

FLAMEX Camping

30 M 2022 05975

30/08/2022

TINY ID SRL

TINY LIVING

31 M 2022 05976

30/08/2022

ZEDA FIT S.R.L.

ZEDA FIT

32 M 2022 05977

30/08/2022

MANASTIREA SUCEVITA

MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA

33 M 2022 05978

30/08/2022

S.C. PROMO PLUS S.R.L.

FLAMEX TECH

34 M 2022 05979

30/08/2022

LEPTODACTYLUS SRL

PRAVALIA CU RACI

35 M 2022 05980

30/08/2022

BACAIN IULIAN

EKILIBRUM

36 M 2022 05982

30/08/2022

TIRIBAM SRL

DAU MAI DEPARTE

37 M 2022 05983

30/08/2022

CENTRUL DE TERAPIE ŞI
MASAJ DORA COCIŞ SRL

MyBoutique

38 M 2022 05984

30/08/2022

VINALTUS S.R.L.

VINALTUS I.U.S.O. DEAMATER

39 M 2022 05986

30/08/2022

ANDREEA-CRISTINA ANDREI

Reea & Tina

40 M 2022 05987

30/08/2022

ANDREEA-CRISTINA ANDREI

Tina Drip

3
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05556
30/08/2022
TARASI DACIANA ANCA,
STR. CLUJ NR. 69, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
PASCU CONSTANTIN, STR. CLUJ,
NR. 69, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR.UNIRII, NR. 133, BL.16C,
AP. 12, JUDET BUZAU, BUZAU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

hebe MELINIS Natura regăsită
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.03;
02.03.23; 29.01.01; 29.01.06
(591) Culori revendicate:portocaliu, maron
deschis, alb, maron inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Alimente pentru bebeluși, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, alimente dietetice
pentru utilizare în nutriția clinică, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
alimente pentru diabetici, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea

unei mese, antioxidanți, antioxidanți care
conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c,
preparate cu vitamina d, preparate dietetice
și alimentare, preparate multivitaminice,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare
pe bază de polen, suplimente alimentare
pe bază de propolis, suplimente alimentare
pentru
persoanele
cu
nevoi
dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, suplimente dietetice
care conțin oligoelemente, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente dietetice
de uz medical, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
cu arome de fructe, suplimente lichide
din plante, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
nutritive, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, suplimente vitaminice și minerale.
29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, ananas uscat,
anghinare procesate, ardei roșii preparați, bame
uscate, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia fermentate (natto),
boabe de soia preparate, boabe de soia uscate,
broccoli, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
cireșe preparate, compot de mere, concentrat
de roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, fructe congelate , conserve cu legume,
conserve de fructe, cremă de fructe, curmale,
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curmale chinezeşti uscate, curmale preparate,
curmale uscate, desert din fructe de pădure
cu frișcă, desert din fructe roșii cu spumă
de albuș, deserturi pe bază de fructe, dude
procesate, extracte din legume pentru gătit,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit (sucuri), flori comestibile,
preparate, flori de gardenia uscate comestibile,
flori uscate comestibile, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe de avocado procesate, fructe
de mango preparate, jeleuri de fructe ,
fructe de torreya, preparate, fructe de papaia
preparate, fructe de pawpaw uscate, fructe
de pădure, conservate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe
glasate, fructe glazurate, fructe kaki uscate (gotgam), fructe în conservă, fructe în saramură,
fructe la borcan, fructe lychee procesate, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate, fulgi de
cocos, fulgi de kiwi, fulgi de mere, fulgi de
piersică, fulgi de păducel, ghimbir, conservat,
gutui, preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, jeleu preparat
din rădăcină de limba diavolului (konnyaku),
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei),
legume decojite, legume feliate, la conservă,
lămâi preparate, lămâiță preparată, lăstari
de bambus înghețați, legume fermentate,
legume gata-tăiate pentru salate, legume gătite,
legume liofilizate, legume pre-tăiate, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
sărate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, legume în conservă,
legume în saramură, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
mango uscat, măcriș, prelucrat, mere preparate,
miezuri de nucă, migdale măcinate, migdale
preparate, morcovi, morcovi decojiți, mure
uscate, napi uscați, nuci aromate preparate,
nucă de cocos preparată, nucă de cocos rasă,
năut, preparat, nuci macadamia preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, nuci cu coajă
preparate, nuci de cocos uscate, nuci preparate,
nuci uscate, pastă de arahide, piersici preparate,
piure de legume, piureuri de fructe, polen
de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
(conservat), porumb dulce congelat, porumb
dulce, prelucrat, produse din fructe uscate,

prune conservate, pulpă de fructe, salate de
fructe, sfeclă procesată, smochine uscate, soia
(pregătită), soia conservată, spanac, congelat,
stafide, spirulină preparată, stafide infuzate,
tocătură din fructe, trufe conservate, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte, umpluturi
pe bază de fructe pentru plăcinte, umpluturi de
fructe pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, alimente pe bază
de legume fermentate (kimchi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetarie, inghetate) și șerbeturi, cereale
procesate, amidon și produse din acestea ,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, produse apicole respectiv, propolis
de uz alimentar, îndulcitori naturali, miere,
glazuri dulci și umpluturi dulci, alimente
obținute dintr-un îndulcitor pentru prepararea
unui desert, alimente obținute dintr-un îndulcitor
pentru îndulcirea deserturilor, ceară de albine,
edulcoranți naturali cu conținut redus de calorii,
fagure brut, fructoză, fructoză de uz alimentar,
îndulcitori naturali, miere, miere biologică pentru
consum uman, miere cu plante aromatice,
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere de
manuka, miere maturată natural, miere naturală,
îndulcitori (naturali) sub formă de granule,
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe, înlocuitori ai zahărului, înlocuitori
de miere, siropuri și melasă, miere (pentru
alimentație), polizaharide pentru utilizare ca
hrană pentru consum uman, preparate de
glucoză de uz alimentar, produse tartinabile dulci
(miere), propolis, propolis de uz alimentar, pudră
de glucoză pentru alimente, semințe de pin
trase în zahăr, zahăr, zahăr cristalizat pentru
decorat alimente, zahăr de palmier, zahăr pentru
dulceață, zahăr pentru prepararea conservelor
de fructe, zahăr, miere, sirop de melasă,
zaharoză, zahăr pentru prepararea jeleurilor,
zahăr pudră, dulciuri sub formă de cremă spumă,
dulciuri înghețate.
40. Condiționarea și purificarea aerului și a
apei, tratamentul alimentelor și băuturilor,
congelarea alimentelor, conservarea alimentelor,
conservarea alimentelor și a băuturilor,
conservarea băuturilor, măcinarea alimentelor,
prelucrarea produselor alimentare destinate
utilizării în producție, procesarea alimentelor,
păstrarea alimentelor în cutii de conserve,
servicii de conservare a alimentelor, servicii
de pasteurizare pentru alimente și băuturi,
stoarcere de fructe pentru alte persoane,
tratarea alimentelor pentru prevenirea apariției
mucegaiului, tratarea alimentelor preparate,
zdrobirea fructelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05728
30/08/2022
RD LITTLES COMPANY SRL, STR.
LABORATOR 126, BL. 38, ET. 8,
AP. 49, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

LiTTleS BBQ & GRILL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.05; 11.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Extracte din carne.
───────

M 2022 05891
30/08/2022
CARMEN-ILEANA CÎRSTEA, STR.
GOLOVIȚA NR. 72, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013283, ROMANIA
GEORGIANA-ELENA CÎRSTEA,
BD. THEODOR PALLADY NR.
22, BL.PM25, SC.3, ET.3, AP.87,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032264,
ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVITA NR. 37E,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

NOAL DENTAL CLINIC
(531)

Clasificare Viena:
02.09.10; 26.04.02; 26.04.18; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.05; 29.01.11
(591) Culori revendicate:bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Asistență stomatologică, chirurgie, consiliere
în
domeniul
stomatologiei,
consultații
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de ajustare a protezelor
dentare, servicii de albire
a dinților, servicii de chirurgie de implanturi
dentare, servicii de consiliere în materie
de instrumente stomatologice, servicii de
curățare a dinților, servicii de igienă dentară,
servicii de ortodonție, servicii de tratament
de canale radiculare dentare, servicii de
tratamente dentare cu fluor, servicii medicale de
igienă orală, servicii oferite de clinici dentare,
servicii stomatologice, servicii stomatologice
mobile,
stomatologie
estetică,
închiriere
de instrumente stomatologice, anestezie
dentară, radiologie dentara, consultații ocluzale,
înregistrări
ocluzale,
consultanță
privind
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îngrijirea sănătății, consultanță profesională în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, controale
medicale, informații medicale, consiliere
medicală, în special în domeniul medicinei
stomatologice și chirurgiei orale, chirurgie orală,
stomatologie, asistență medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, implantologie,
protetică dentară, endodonție, pedodonție,
parodontologie, ortodonție, ortopedie dentofacială.

dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05946
30/08/2022
COMTEC NET SRL, STR. LOUIS
BLANC NR. 1, ET. 2, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011751,
ROMANIA

Portal Facturi

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și

(540)
(511)

M 2022 05947
30/08/2022
SC PAVLOV AND SONS SRL,
STR. OTELARILOR NR. 29, BL.
K, SC. 4, ET. 8, AP.167, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800585, GALAȚI,
ROMANIA

ZEQAS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
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12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,

aeriană sau navală.
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.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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)

(540)

M 2022 05949
30/08/2022
CATALIN RADU, BDUL. 1
DECEMBRIE 1918, BL. E8 AP.
11, JUDEȚUL BUZĂU, RAMNICU
SĂRAT, BUZĂU, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05948
30/08/2022
EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.
47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

NAUGHTY BY NATURE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.
───────

UTIL AGRO
(531)

Clasificare Viena:
18.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#029859), galben (HEX #f5dd19),
negru (HEX #000000), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), cuplaje şi organe de
transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre), instrumente agricole, altele decât
cele acţionate manual, maşini şi maşini-unelte,
incubatoare pentru ouă, maşini automate de
vânzare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal, materiale
de călăfătuire, etanșare și izolare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05950
30/08/2022
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE CAROL DAVILA
DIN BUCUREȘTI, STR. DIONISIE
LUPU NR. 37, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CieH - UMFCD
(531)

Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în
scop cultural sau educational, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, academii (educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea congreselor, transfer de knowhow (instruire), sevicii de editare video

pentru evenimente, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de împrumut ale bibliotecii, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, traducere, meditaţii,
cercetare în domeniul educațional.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii furnizate de persoane, în legătură cu
aspectele teoretice şi practice ale domeniilor
complexe de activităţi, de exemplu, servicii
de latoratoare ştiinţifice, inginerie, programarea
computerelor, servicii de arhitectură sau design
interior, servicii ale inginerilor şi oamenilor
de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări,
cercetări şi rapoarte în domeniile ştiinţifice şi
tehnologice, inclusiv consultanţă tehnologică,
anumite servicii de proiectare, de exemplu,
proiectare industrială, proiectare de software
și sisteme de computer, design interior,
design de ambalaje, design de arte grafice,
design de rochii, cercetare bacteriologică,
cercetare biologică, cercetare chimică, studii
clinice, oferirea de sisteme informatice virtuale
prin cloud computing, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe
siteurile web (servicii de tehnologia informaţiei),
digitalizarea documentelor (scanare), cercetare
în domeniul fizicii, dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medical, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, consultanţă
tehnologică, servicii de consultanță tehnologică
pentru transformare digital.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05951
30/08/2022
EDITURA ECLIPSA S.R.L., STR.
SF. PETRU NR. 19, CAMERA NR.
1, AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, GLINA,
ILFOV, ROMANIA

Editura Eclipsa

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii
furnizate
prin
intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
şi promoţionale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de relaţii publice, producţia de programe
tip teleshopping, organizare de târguri şi
expoziţii cu scop comercial sau publicitar,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de asistenţă
comercială, de exemplu, recrutarea de personal,
negocierea de contracte comerciale pentru
alţii, analiza preţului de cost, servicii de
agenţii de import-export, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, lucrări de
birou, de exemplu, servicii de programare şi
memento pentru întâlniri, căutare de date în
fişiere pe computer pentru alţii, gestionarea
computerizată a fişierelor, servicii de club de cărţi
cu vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor săi.
41. Publicare de cărţi, publicare de reviste,
publicare multimedia, publicare de afişe,
publicare de recenzii, publicare de manuale,
publicare de poveşti, publicare de ziare,
publicare de jurnale, publicare de documente,
publicare de texte, publicare de cântece,
publicare de prospecte, publicare de broşuri,
publicare de anuare, publicare de cataloage,
publicarea de calendare, publicarea de fotografii,
publicare de manuale şcolare, publicare de
cărţi educative, publicare de texte educative,
publicare de texte muzicale, publicare de reviste
electronice, publicare de buletine informative,
publicare de publicaţii medicale, publicare
de materiale educative, publicare de cărţi
instructive, publicare de materiale didactice,

publicare de partituri muzicale, publicare
de publicaţii periodice, publicare de texte
medicale, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de lucrări
muzicale, publicare multimedia a ziarelor,
publicare multimedia a revistelor, publicare de
lucrări ştiinţifice, publicare multimedia de cărţi,
publicare de cărţi audio, publicare de hărţi
geografice, publicare multimedia a jurnalelor,
servicii de publicare electronică, publicare de fişe
informative, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de cărţi şi reviste, publicare de cărţi şi
recenzii, publicare de reviste şi cărţi, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
manuale de instruire, publicare şi editare de
cărţi, servicii de publicare de reviste, servicii
de publicare de hărţi, servicii de publicare online, publicare de cărţi de muzică, publicare
de reviste pe internet, publicare de materiale
didactice educative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de produse de imprimerie,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia a publicaţiilor electronice, publicare
multimedia de materiale tipărite, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, publicarea de
scenarii de teatru, publicarea de produse de
imprimerie, servicii pentru publicarea de ghiduri,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare şi editare de materiale tipărite, servicii
de publicare de text electronic, publicare de
cărţi în domeniul divertismentului, publicare
de materiale şi publicaţii tipărite, publicare de
rezultate ale testelor clinice, publicare de reviste
cu informaţii ştiinţifice, servicii de publicare, cu
excepţia tipăririi, publicarea de cataloage cu
informaţii turistice, servicii de consultanţă privind
publicarea revistelor, publicare de cărţi legate
de tehnologia informaţiei, publicare de lucrări
ştiinţifice privind tehnologia medicală, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de cărţi, reviste, almanahuri
şi jurnale, publicare de cărţi şi periodice
electronice online, publicare de cataloage cu
informaţii privind călătoriile, publicare de ziare,
periodice, cataloage şi broşuri, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de ghiduri pentru învăţământ şi instruire,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, servicii pentru publicarea de
ghiduri de călătorie, publicare electronică online de periodice şi cărţi, publicare de materiale
tipărite privind peştii de acvariu, publicare de
broşuri referitoare la liga de rugbi, publicare
on-line de cărţi şi reviste electronice, servicii
de publicare de software de divertisment
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multimedia, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de periodice
şi cărţi în format electronic, publicare de
cărţi electronice şi periodice pe internet,
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de anuare imprimate (de tip pagini
aurii), publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicarea
de materiale tipărite referitoare la vinurile
franţuzeşti, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, publicare de
materiale tipărite referitoare la animale de
companie, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, servicii de
consultanţă în materie de publicare de cărţi,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, scriere şi publicare de
texte, cu excepţia textelor publicitare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de texte sub formă de cd-romuri, publicarea de versuri de cântece sub formă
de carte, publicare de materiale pe suporturi de
date magnetice sau optice, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio şi multimedia,
servicii de consultanţă cu privire la publicarea
de texte scrise, publicarea de versuri de cântece
sub formă de foi volante, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, publicare şi emitere de documente
ştiinţifice în legătură cu tehnologia medicală,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, ştiinţă, dreptul public şi
probleme sociale, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, publicare de texte şi imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, publicare de ghiduri, hărţi
de călătorie, registre cu oraşe şi liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, cursuri
de formare, cursuri prin corespondenţă, cursuri
lingvistice, cursuri postuniversitare, cursuri de
meditaţie, organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, cursuri de limbi, cursuri de dezvoltare
personală, furnizare de cursuri educaţionale,

cursuri de limbi străine, cursuri de formare
avansată, cursuri şcolare pentru pregătirea
examenelor, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de pregătire, oferte de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
instruire, coordonare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizare şi coordonare
de cursuri, organizare de cursuri prin metode
autodidactice, organizarea de cursuri educative
destinate studenţilor cursuri de pregătire în
domeniul managementului, coordonare de
cursuri de formare profesională, organizare de
cursuri de limbi străine, cursuri şcolare legate
de sprijinul educaţional, cursuri de specializare
pentru medici oncologi, furnizarea de cursuri
de formare profesională, cursuri de pregătire
în domeniul ştiinţei, cursuri de pregătire pe
teme filozofice, cursuri de instruire în tabere
educative, cursuri de pregătire în activităţi
sportive, organizare şi coordonare de cursuri
educaţionale, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităţilor,
organizarea de cursuri de instruire pentru turişti,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri,
cursuri de instruire privind pierderea în greutate,
organizare de cursuri despre controlul greutăţii
corporale, punere la dispoziţie de cursuri
de instruire, cursuri, antrenament şi instruire
în domeniul sportului, cursuri în domeniul
investiţiilor personale, prin corespondenţă,
furnizare de cursuri educaţionale în domeniul
electronic, cursuri de sprijin pentru învăţarea
limbilor străine, realizare şi coordonare de
cursuri de formare, servicii educative de
tipul cursurilor prin corespondenţă, cursuri de
pregătire în domeniul cercetării şi dezvoltării,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală, organizare de cursuri prin metode
de învăţare programată, coordonare de cursuri,
seminarii şi ateliere de lucru, furnizare de
şcoli şi cursuri de limbi străine, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
cursuri de introspecţie şi cunoaştere de sine
(instruire), coordonare de cursuri de instruire
în domeniul ştiinţei, furnizare de cursuri de
instruire la nivel postuniversitar, elaborare de
cursuri de instruire şi de examene, pregătire
de cursuri şi examene în scop educaţional,
servicii educaţionale de furnizare a cursurilor
de educaţie, servicii educative sub formă de
cursuri la nivel academic, organizare de ateliere
profesionale şi cursuri de pregătire profesională,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, organizare de cursuri
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prin metode de învăţare la distanţă, organizare
de cursuri de pregătire în institute de învăţământ,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
limbilor străine, cursuri de reactualizare a
cunoştinţelor pentru examenele de stat, furnizare
de cursuri de instruire privind conştiinţa de sine,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
colegiu, furnizare de cursuri de instruire la nivel
de liceu, organizare şi coordonare de cursuri
de zi pentru adulţi, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la drumeţii montane,
transfer de cunoştinţe şi know-how în afaceri
(cursuri), elaborarea de materiale didactice
distribuite la cursurile de management, educaţie
în domeniul artei prin intermediul cursurilor prin
corespondenţă, furnizare de cursuri de educaţie
continuă în domeniul asistenţei medicale, cursuri
de sprijin pentru persoane cu dificultăţi de
exprimare orală, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire, servicii
de consultanţă referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, coordonare de cursuri de
învăţământ la distanţă, la nivel universitar,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel postuniversitar, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la gestiunea timpului personal,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel de colegiu, coordonare de cursuri de
învăţământ la distanţă, la nivel de învăţământ
secundar, servicii de certificare în educaţie,
şi anume furnizare de cursuri şi examinare,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel de învăţământ primar, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicităţii,
promovării, marketingului şi managementului,
servicii de certificare în educaţie, şi anume
furnizare de cursuri şi examinare pedagogică,
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie
şi de pregătire pentru tineri şi adulţi, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru încadrare în câmpul muncii.
45. Servicii astrologice, prognoze astrologice,
servicii astrologice şi spirituale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05952
30/08/2022
SC LABORATOARELE
FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR, NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORASTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

Fares 1929 CRÂNGUL TAINIC
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.11; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii
din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
bază de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05953
30/08/2022
EUROBUSINESSCENTER NINE
SRL, STR. BRAILEI NR.7-9,
DEMISOL, JUDEȚUL GALAȚI,
GALATI, 800023, GALAȚI,
ROMANIA

ARTYVAPE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, arome,
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uleiuri esențiale, uleiuri aromatice, uleiuri
esențiale aromatizate, aromatizanți pentru
parfumuri (uleiuri esențiale), aromatizanți (uleiuri
esențiale).
9. Baterii pentru țigări electronice, baterie
pentru țigări electronice, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, firmware și software
pentru țigări electronice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, baterii pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
baterii pentru articole electronice pentru
fumători.
34. Cartomizoare pentru țigări electronice,
atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartuşe înlocuibile
pentru țigări electronice, hârtie de filtru
pentru țigări, produse pentru curățarea țigărilor
electronice, cutii pentru țigări din metale
prețioase, seturi pentru fumători de țigări
electronice, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, soluții de nicotina lichidă
pentru utilizare în țigări electronice, lichid pentru
țigări electronice (lichid electronic) compus din
arome sub formă lichidă pentru reumplerea
cartușelor de țigări electronice, țigări, țigarete,
trabucuri și alte articole pentru fumători gata
de utilizare, cartușe vândute pline cu arome
chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice, filtre pentru țigarete, tutun de
țigarete, țigarete cu mentol, foițe pentru țigarete,
portțigarete pentru țigarete, suporturi pentru
țigarete electronice, tabachere automate pentru
țigarete, vaporizatoare pentru țigarete fără fum,
țigarete fără tutun, altele decât cele pentru uz
medical, lichid pentru țigarete electronice (elichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, vaporizatoare personale și
țigarete electronice, și arome și soluții pentru
acestea, țigarete conținând înlocuitori de tutun,
cu excepția celor pentru uz medical, dispozitive
de stins țigarete și trabucuri încălzite, precum și
bețișoare de tutun încălzit, arome pentru tutun,
altele decât uleiurile esențiale, tutun cu arome,
vaporizatoare orale pentru fumători, articole din
metale prețioase pentru fumători, pipe pentru
fumat înlocuitori de tutun mentolați, articole
pentru fumători, nu din metale prețioase.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05954
30/08/2022
CORINA ANA POP, NICOLAE
ANDREESCU 26 A, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

Black Bull
(531)

Clasificare Viena:
03.04.04; 26.01.03; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben (Pantone 803
C), negru (Pantone Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bauturi energizante (non-alcoolice).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05955
30/08/2022
SEBASTIAN - OCTAVIAN CRISTE,
STR. TEODOR MIHALI, NR.39-43,
AP.122, JUD. CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05956
30/08/2022
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR, NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

FARES 1929
MUNTELE VRĂJIT
Clinica Dr. Criste
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.11.13;
01.15.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, servicii oferite
de spitale, sanatorii, servicii de terapie fizică,
servicii de îngrijire medicală, servicii de
examinare medicală (screening), servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni.
───────

(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii
din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
baza de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05957
30/08/2022
S.C. LABORATOARELE BIO
VITAL SRL, STR. PLANTELOR,
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, HUNEDOARA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05958
30/08/2022
S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL SRL, STR.
PLANTELOR, NR. 50, JUD.
HUNEDOARA, ORĂŞTIE,
HUNEDOARA, ROMANIA

FARES 1929 PĂDUREA
RĂCOROASĂ
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai și produse din ceai, ceaiuri și infuzii
din fructe și/sau plante nemedicinale, băuturi pe
baza de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheață.
───────

FARES 1929 CLIPE MAGICE
(531)

Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01;
01.01.02; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ceai si produse din ceai, ceaiuri si infuzii
din fructe si/sau plante nemedicinale, băuturi pe
baza de ceai,fructe si/sau plante nemedicinale,
ceai cu gheaţă.
32. Băuturi nealcoolice pe bază de ceai, și/
sau extract de ceai, și/sau fructe, și/sau sucuri/
extract de fructe, și/sau plante nemedicinale,
siropuri din fructe și/sau, plante nemedicinale.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, servicii de marketing, servicii de
promovare, servicii de comeriţ și regrupare
în avantajul terților a ceaiurilor și produselor
din ceai, ceaiurilor și infuziilor din fructe și/
sau plante nemedicinale, băuturilor pe baza
de ceai, fructe și/sau plante nemedicinale,
ceaiurilor cu gheață, băuturilor nealcoolice pe
bază de ceai, și/ sau extract de ceai, și/sau
fructe, și/sau sucuri / extract de fructe, și/sau
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plante nemedicinale, siropurilor din fructe și/
sau plante nemedicinale, (exceptând transportul
lor), prezentarea acestora pentru vânzare
și vânzarea prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții pentru aceste produse,
informații și sfaturi comerciale, servicii de
asistență comercială, servicii de agenţie de
import -export cu produs de tipul celor
prezentate.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

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

(540)

M 2022 05960
30/08/2022
PANIMON SA, STR. MĂRĂŞEŞTI,
NR. 19, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

M 2022 05959
30/08/2022
PANIMON SA, STR. MĂRĂŞEŞTI,
NR. 19, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

GAMA AUTENTICĂ
(531)

PANIMON
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 427C),
negru (Pantone BLACK C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare, de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie pe bază de făină,
mâncăruri pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
făinoase.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate dietetice și alimentare, de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie pe bază de făină,
mâncăruri pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
făinoase.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05961
30/08/2022
LAROA PERFORMANCE SRL,
STR MURES NR 170A, AP 5,
JUD TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

MOVE Athletic Studio

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii oferite de centrele de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness).

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05962
30/08/2022
SC ARENA GROUP SA, STR.
STEFAN MIHAILEANU NR.31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)

M 2022 05963
30/08/2022
OPTIMA SOLUTIONS SERVICES
S.R.L., BULEVARDUL DIMITRIE
POMPEIU, NR.10A, MODUL
2, CAM 1, BL. CONECT 1,
ET.3, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ET.1,
AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

PARADOREN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente.
35. Regruparea
în
avantajul
terţilor
a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
───────

iSell by Optima
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:portocaliu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, cercetări
privind afacerile, consultanţă profesională în
afaceri, servicii de consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, marketing,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
servicii de telemarketing, servicii de promovare,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de informații și consultanță
pentru carieră (cu excepția consultanței
educațională sau de formare), servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări.
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive
și
culturale,
organizarea
şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
şi susţinerea de seminarii, formare în
vânzări, servicii de instruire în vânzări,
servicii educaționale referitoare la instruire
în domeniul vânzărilor, servicii de prelegeri
referitoare la competențe în domeniul vânzărilor,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, servicii educative și de
instruire, organizare de programe de instruire
pentru tineri, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri,
servicii ale centrelor educative privind furnizarea
de cursuri de instruire, furnizarea educației,
informații în materie de educație, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consiliere în materie de
educație, furnizare de informații în materie de
educație, ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, furnizare de
cursuri educaționale, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05964
30/08/2022
SC ARENA GROUP SA, STR.
STEFAN MIHAILEANU NR.31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

TUSOCALM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente.
35. Regruparea
în
avantajul
terţilor
a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05965
30/08/2022
AGRII ROMANIA SRL, CALEA
LUGOJULUI, NR.3, JUDETUL
TIMIS, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

FUNIGAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate
bacteriologice
folosite
în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
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plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,
fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri, insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05966
30/08/2022
SIPEX COMPANY SA, SAT
ARICESTII RAHTIVANI, NR.1,
PARC INDUSTRIAL CRANGUL
LUI BOT, DN 72, KM 8, JUDETUL
PRAHOVA, ARICESTII RAHTIVANI,
107025, PRAHOVA, ROMANIA

silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
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.
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.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────

MEȘTERICĂ - IESE
TREABA FĂRĂ FRICĂ, TE
BAZEZI PE MEȘTERICĂ
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.04; 02.01.01;
02.09.14
(591) Culori revendicate:gri (Pantone 7540C),
portocaliu (Pantone 021C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05967
30/08/2022
AGRII ROMANIA S.R.L., CALEA
LUGOJULUI, NR.3, JUDETUL
TIMIS, GHIRODA, TIMIȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR.11 IUNIE, NR.51, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

TERMINUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate
bacteriologice
folosite
în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,
fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri, insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05968
30/08/2022
AGRII ROMANIA S.R.L., CALEA
LUGOJULUI, NR. 3, JUD. TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BIATOX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate
bacteriologice
folosite
în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,
fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri, insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05970
30/08/2022
AGRII ROMANIA S.R.L., CALEA
LUGOJULUI, NR. 3, JUDEȚ TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05972
30/08/2022
S.C FOTOMANIAC S.R.L, STR.
CERCULUI 25A, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410108, BIHOR,
ROMANIA

POSTULAC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Preparate
bacteriologice
folosite
în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,
fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri, insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.
───────

Fotomaniac
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03; 26.03.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Genți special adaptate pentru aparate
și echipamente fotografice, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice,
echipamente fotografice, filtre optice de sticlă,
filtre optice, parasolare pentru aparate de
fotografiat, genți pentru aparate de fotografiat,
huse pentru aparate de fotografiat, suporturi
pentru aparate de fotografiat, tocuri pentru
aparate de fotografiat, filtre pentru aparate de
fotografiat, huse adaptate pentru aparate de
fotografiat, monturi de obiectiv pentru aparate de
fotografiat, filtre uv pentru aparate de fotografiat
digitale, genți adaptate sau confecționate special
pentru transportul de aparate de fotografiat,
inele adaptoare pentru atașarea de obiective la
aparate de fotografiat, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, suporturi
cu trei picioare pentru aparate de fotografiat,
declanșatoare (fotografie), blitzuri (fotografie),
vizoare fotografice, ecrane (fotografie), lentile
fotografice,
aparate
fotografice,
camere
fotografice, blițuri pentru fotografie, aparate
de fotografiat, aparate foto digitale compacte,
curele pentru camera foto, curele pentru
camere foto, aparate foto de acțiune, bec
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pentru bliț (fotografie), aparate de mărit
(fotografie), aparate și instrumente fotografice,
trepiede pentru aparate fotografice, aparate
de fotografiat digitale, aparate de fotografiat
subacvatice, butoane declanșatoare pentru
camere foto, instrumente pentru producerea
de fotografii, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate foto de unică folosință,
dispozitive de iluminat pentru fotografie,
catarame pentru capacele lentilelor fotografice,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
monopiede pentru aparate de fotografiat,
dispozitive audio-vizuale și fotografice, carduri
de memorie pentru aparate foto, aparate foto
digitale de uz industrial, capace de protecție
pentru camere foto, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor fotografice, reflectoare
pentru fotografie, fotografii digitale descărcabile,
aparate foto fără oglindă, filtre pentru raze
ultraviolete folosite la fotografie, perii pentru
lentile adaptate pentru uz fotografic, aparate
foto pentru producerea instantanee de imagini,
cutii rezistente la apă pentru aparate foto,
surse de lumină (blițuri) folosite în fotografiere,
sisteme de fixare pentru capacele obiectivelor
fotografice, inele adaptoare pentru atașarea
obiectivelor la aparatele foto, software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, software
pentru organizarea și vizualizarea de imagini
digitale și fotografii, aparate foto reflex, digitale și
cu un singur obiectiv (DSLR).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, oferte pentru licitații online în
numele terților, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la accesorii pentru aparate de fotografiat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru aparate de fotografiat,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la echipamente pentru fotografiat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru fotografiat, servicii de
fotocopiere, prezentare de echipament fotografic
(în scopuri publicitare), servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la albume foto,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
albume foto.
40. Restaurare
fotografică,
prelucrare
fotografică, duplicare fotografică, reproducere
fotografică,
măriri
fotografice,
retușare
fotografică, developare fotografică, înrămarea
fotografiilor, prelucrare de fotografii, imprimare
de fotografii, imprimare de fotogravuri,
mărirea imprimărilor fotografice, prelucrarea
peliculelor fotografice, procesarea imaginii
fotografice, montaj fotografii sau diapozitive,
restaurare digitală de fotografii, reproduceri de
materiale fotografice, reproducere de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei, servicii
de restaurare fotografică, păstrare și conservare
fotografică, retușarea digitală a fotografiilor,
imprimare de diapozitive fotografice, servicii
ale unui laborator foto, procesarea filmelor
fotografice și cinematografice, prelucrarea
filmelor și finisarea fotografiilor, developarea
filmelor și multiplicarea fotografiilor, închirieri
de echipamente pentru imprimarea fotografică,
închiriere de echipamente pentru procesare
fotografică, închirieri de aparate de prelucrare
fotografică, închiriere de aparate pentru
procesare fotografică, închirieri de aparate de
mărit fotografii, transfer de fotografii pe discuri
compacte, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, gravarea fotografică a
articolelor de îmbrăcăminte, închirieri de lentile
fotografice pentru developare, prelucrare de
diapozitive și imprimări fotografice, închirieri
de aparate pentru imprimarea fotografiilor,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate digital,
gravare fotografică a articolelor de uz casnic,
închirieri de aparate și echipamente pentru
finisarea fotografiilor, închirieri de aparate și
echipamente pentru imprimarea fotografiilor.
41. Instruire în fotografie, producție audio,
video și multimedia și fotografie, producție
audio și video și fotografie, servicii de
fotografiere din drone, servicii de fotografie
de nuntă, fotoreportaje, fotografie, fotografii
aeriene, editare de fotografii, servicii de fototecă,
publicarea de fotografii, servicii ale unui fotograf,
fotografii de tip portret, compoziții fotografice
pentru terți, închiriere de reproduceri fotografice,
editare de filme (fotografice), instruire în
utilizarea echipamentului fotografic, servicii
de căutare în fototeci, servicii educative
în arta fototipiei, servicii educative în arta
fotografică, închirieri de aparate de fotografiat,
servicii educative în arta developării fotografice,
demonstrații de echipamente fotografice (cu
scop didactic), închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
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de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, cluburi de fotografie, furnizare
de informații despre fotografie pe un site web
online.

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05974
30/08/2022
S.C. PROMO PLUS S.R.L.,
STR. LOCOTENENT NICOLAE
CATANESCU NR.7, JUDEȚ
SUCEAVA, SUCEAVA, 720104,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FLAMEX Camping
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
yellow CP), rosu (Pantone 485 CP),
negru (Pantone BLACK)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări electronice
și vaporizatoare orale pentru fumători, articole
pentru fumători, chibrituri.
───────

M 2022 05975
30/08/2022
TINY ID SRL, SAT. ACRIS NR.
117A, JUDET BUZAU, COMUNA
VAMA BUZAULUI, BUZĂU,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

TINY LIVING
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.03.01;
29.01.03; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#0080a7), verde (HEX#77a900)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Produse de tâmplărie din cherestea
utilizate în construcții, case prefabricate
(ansambluri) din lemn, case de vacanță din
lemn comercializate la pachet, construcții
modulare nemetalice, adăposturi modulare,
nu din metal, unități modulare (nemetalice)
pentru construcția de clădiri prefabricate, case
prefabricate nemetalice, construcții nemetalice
prefabricate, elemente nemetalice prefabricate
pentru construcții, cabane prefabricate, din
bușteni, sere prefabricate, nu din metal,
platforme nemetalice, platforme panoramice, nu
din metal.
37. Servicii de tâmplărie (reparații de lemnărie),
construcția
de
compartimente
modulare
de birou, edificare construcții prefabricate,
asamblare de case prefabricate, lucrări de

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/08/2022

construcție pentru case prefabricate, montare
de clădiri și structuri prefabricate, instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
construcții civile, consultații pentru construcții,
construcții de terase, construcții de case
modulare din lemn, supervizarea construcțiilor
pe șantier, servicii de construcții de clădiri,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
curățarea
terenurilor
pentru
construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcții
de clădiri rezidențiale și comerciale, lucrări
de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de structuri temporare, construcții
de case pe bază de comandă, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcții de
inginerie civilă referitoare la terenurile din zona
rurală, lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
reparații de construcții, construire de locuințe
private.
43. Închiriere de clădiri modulare transportabile,
închiriere de construcții transportabile, închiriere
de construcții transportabile metalice și
nemetalice, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, case de oaspeți, închiriere de case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în case
de vacanță, servicii de cazare în case de odihnă
pentru tineri, servicii de cazare în case modulare
din lemn, închiriere de cazare temporară în case
și apartamente de vacanță.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05976
30/08/2022
ZEDA FIT S.R.L., STR.
SALCETULUI, NR. 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

ZEDA FIT

───────
(531)

Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Veste, veste termice, veste matlasate, veste
de antrenament, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte, costume de gimnastică,
costume de jogging (îmbrăcăminte), costume
de neopren, echipament de gimnastică, corsete,
corsete (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte, corsete), corsete pentru talie,
corsete (articole de îmbrăcăminte), egări, egări
(pantaloni), echipament sportiv, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, jambiere, jambiere pentru genunchi
(articole de îmbrăcăminte), maiouri, maiouri
de alergare, maiouri pentru sport, maiouri
sportive, maiouri de yoga, maiouri pentru
atletism, pantaloni de sport, pantaloni de
jogging, pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni, pantaloni colanți,
pantaloni de antrenament, pantaloni de trening
cu bandă elastică, pantaloni matlasați de uz
sportiv, pantaloni mulați, pantaloni pentru yoga,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți, pantaloni scurți matlasați de uz
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sportiv, pantaloni scurți pentru sport, pantaloni
sport, pantaloni sport care absorb umezeala,
pantaloni sportivi, șorturi, șorturi pentru sport,
colanți, colanți pentru atletism, bustiere sport,
bustiere sport care absorb umezeala, tricouri
pentru yoga, tricouri sportive fără mâneci, tricouri
cu mânecă scurtă, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
jachete sport, treninguri (pentru sport).
27. Covorașe de yoga, saltele de gimnastică
saltele de gimnastică, saltele de exerciții pentru
săli de sport.
28. Articole de gimnastică și de sport, articole
de gimnastică, articole de sport, articole
și echipament de sport, bandaje de mâini
pentru uz sportiv, benzi de rezistență pentru
întinderea degetelor, benzi elastice pentru
yoga, benzi pentru exerciții, echipamente pentru
sport, echipamente pentru sport și exerciții
fizice, elemente de absorbție a șocului pentru
protejarea împotriva accidentărilor (articole
sportive), genți adaptate pentru transportul
accesoriilor sportive, genți adaptate special
pentru echipamente sport, genunchiere pentru
atleți, mănuși pentru ridicarea de greutăți,
protecții de antebraț (articole de sport), protecții
de brațe (articole de sport), protecții de corp
pentru sport, protecții de încheieturi pentru
atletism, protecții de mâini pentru sport, protecții
de umeri pentru sport, protecții pentru brațe
adaptate pentru activități sportive, protecții de
încheieturi pentru halterofili, protectoare palme
pentru atletism, protectoare talie pentru atletism,
protecții pentru mână adaptate pentru uz sportiv,
protectoare abdomen pentru atletism, protecții
pentru picioare adaptate pentru practicarea de
sporturi, protecții pentru încheieturile mâinilor
pentru halterofili, protecții utilizate în activități
sportive.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate și marketing, organizarea de
publicitate, publicitate prin corespondență,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate și reclamă, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate și marketing,
servicii de reclamă și publicitate, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate furnizate pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,

servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, publicitate on-line întro rețea informatizată, publicitate de tip payper-click (ppc), servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, publicitate online printro rețea informatizată de comunicații, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05977
30/08/2022
MANASTIREA SUCEVITA, STR.
CALEA MOVILESTILOR, NR. 169,
SAT SUCEVITA, JUDET SUCEAVA,
COMUNA SUCEVITA, SUCEAVA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 05978
30/08/2022
S.C. PROMO PLUS S.R.L.,
STR. LOCOTENENT NICOLAE
CATANESCU, NR.7, JUDET
SUCEAVA, SUCEAVA, 720104,
SUCEAVA, ROMANIA

FLAMEX TECH
(531)

MĂNĂSTIREA SUCEVIȚA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.11.18; 01.01.05;
29.01.02; 29.01.06
(591) Culori revendicate:gri (HEX#54586D),
auriu (HEX#DEC79B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, uleiuri esențiale și extracte
aromatice.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
preparate și articole dentare, produse și articole
pentru igienă, preparate și articole sanitare.
29. Gemuri, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
30. Miere, ierburi conservate, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, sare, mirodenii,
arome și condimente.
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.04.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.08
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
yellow CP), rosu (Pantone 485CP),
negru (Pantone Black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
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, butelie gaz tip spray,
aragaz pentru camping.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05979
30/08/2022
LEPTODACTYLUS SRL, B-DUL
FERDINAND I, NR. 97, BL. P17,
SC. B, ET. 3, AP. 25, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUDET SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

PRAVALIA CU RACI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe de mare preparate, fructe de mare
uscate, fructe de mare congelate, fructe de mare
gătite, produse din fructe de mare, fructe de mare
în conservă, jeleuri din fructe de mare, extracte
din fructe de mare, conserve de fructe de mare,
pastă de fructe de mare, substitute de fructe de
mare, fructe de mare care nu sunt vii, fructe
de mare sărate și fermentate (jeotgal), produs
tartinabil pe bază de fructe de mare, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, mâncăruri
preparate din înlocuitori de fructe de mare, cine
preambalate care conțin în principal fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din fructe de mare, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, fructe
de mare fierte în sos de soia (tsukudani),
aperitive congelate constând în principal din
fructe de mare, aperitive congelate preambalate
constând în principal din fructe de mare,
crustacee înghețate, crustacee, cu excepția
celor vii, raci, cu excepția celor vii, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
produse din pește preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate din înlocuitori de
pește, produs tartinabil pe bază de fructe de
mare, produs tartinabil pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește afumat, abalone
(moluște), nu vii, alimente refrigerate constând
în principal din pește, alimente refrigerate
din pește, anșoa, nu vii, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, batoane
de pește file, biban de ocean (nu viu), bibani,
nu vii, calcani, nu vii, calmar preparat, calmar
uscat, capelin, nu viu, caracatiță (cu excepția

celei vii), caras, nu viu, carne de crab, carne
de pește uscată, cârnați de pește, carne de
scoici uscată, carne uscată de melci de mare,
carne uscată de scoici bivalve, caviar, caviar
de somon, caviar negru, chiftele din pește, cod
(cu excepția celui viu), conserve de fructe de
mare, conserve de pește, crab, crab marinat în
sos de soia (ganjang-gejang), crabi (cu excepția
celor vii), crabi de zăpadă, nu vii, crap (cu
excepția celui viu), crevete uscate, crevete în
carapace, creveți uscați și măcinați, creveți
uscați și mărunțiți, creveți, cu excepția celor
vii, crochete de pește, crochete de somon,
crustacee înghețate, crustacee, cu excepția
celor vii, extracte de peste, extracte din fructe
de mare, felii subțiri de alge uscate (hoshi-nori),
file de pește, fileuri de anșoa, fileuri de hering
afumat, fileuri de pește la grătar, fructe de mare
care nu sunt vii, fructe de mare congelate, fructe
de mare fierte în sos de soia (tsukudani), fructe
de mare gătite, fructe de mare preparate, fructe
de mare sărate și fermentate (jeotgal), fructe
de mare uscate, fructe de mare în conservă,
hering, nu viu, homari, cu excepția celor vii, icre
de crab preparate, icre de hering uscate, icre
de pește, preparate, icre de păstrăv de mare
de uz alimentar, icre de somon de mare de uz
alimentar, icre preparate pentru consum uman,
iepuri de mare uscați, jeleuri din fructe de mare,
krill, nu viu, languste, cu excepția celor vii, limbăde-mare, nu vie, macrou spaniol uscat murat,
macrou spaniol, nu viu, meduze sărate, melci,
melci de mare felii, melci gătiți, melci la conservă,
melci preparați (escargot), melci preparați pentru
consum uman, mâncăruri pe bază de pește,
înlocuitor de carne de crab, midii albastre (nu vii),
moluște care nu sunt vii, moluște comestibile (cu
excepția celor vii), ouă de melci (pentru consum),
pastă de anșoa, pastă de creveți, pastă de fructe
de mare, pastă de icre de crab, pastă de pește,
pateuri de pește, pește afumat, pește ayu (nu
viu), pește cap-de-șarpe, nu viu, pește congelat,
pește conservat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
pește fiert și uscat, pește gătit, pește gătit și
congelat, pește la borcan, pește marinat, pește
în ulei de măsline, pește, cu excepția celui
viu, pârjoale din pește, păstrăvi, nu vii, pește
prelucrat, pește sărat, pește uscat, pește uscat
și mărunțit, pește uscat și tăiat în fire subțiri,
pește-spadă, nu viu, pești din familia clinidae
(cod sărat și uscat), plăcinte cu crab, plătici (pești
roșii, nu vii), plătică de mare, nu vie, produse
congelate pe bază de pește, produse din fructe
de mare, produse din pește la borcan, produse
din pește preparate, pentru consum uman, raci,
cu excepția celor vii, salată cu butargă (icre
de chefal), sardine, nu vii, scoici (care nu sunt
vii), scoici (moluște), cu excepția celor vii, scoici
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uscate, scoici, moluște comestibile, cu excepția
celor vii, sepii, nu vii, somon afumat, somon, nu
viu, stacoji, stridii (nu vii, pentru consum uman),
stridii, cu excepția celor vii, testacee, cu excepția
celor vii, ton (conserve), ton in ulei, ton, nu viu.
31. Fructe de mare vii, crustacee vii, crustacee
arctice, vii, raci vii, raci împlătoșați (astacidae) vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fructe de mare, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din categoria
fructelor de mare, pestelui, proaspete si/sau
preparate, conserve din peste si / fructe de
mare (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, servicii de administrare a
afacerilor pentru prelucrarea vânzărilor realizate
într-o rețea informatică globală, servicii de
comenzi online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț

cu amănuntul, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare de târguri
și expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, prezentare de produse, organizare
de prezentări comerciale, prezentare de bunuri
si servicii, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de prezentări în scop
comercial, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
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servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de cateringpentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
de catering pentru săli/spații special amenajate
pentru expoziții, servicii oferite de restaurante de
delicatese, restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
fast-food cu autoservire (alimentație publică),
servicii de fast food la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulota mobilă, restaurant pentru turiști, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii de
restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului imediat,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de consultanţă în domeniul
artelor culinare, rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant chinezesc, servicii de restaurant
washoku, servicii de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante fastfood, servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, furnizare de recenzii de

restaurante și baruri, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de cazare pentru evenimente,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de catering pentru centre de conferințe, servicii
de catering pentru case de oaspeți, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei japoneze, servicii
de catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de caritate, și
anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi., servicii oferite de restaurante de
delicatese.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05980
30/08/2022
BACAIN IULIAN, STR. LUIGI
GALVANI, NR. 39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

EKILIBRUM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din plante
medicinale de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
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speciale, medicamente, tonice (medicamente),
drajeuri (medicamente).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)
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TIRIBAM SRL, DRUMUL
BECHEANULUI, NR. 21 BIS,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

DAU MAI DEPARTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție,
magneti, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, echipament
pentru scufundări, cd-uri audio, cd-uri cu muzică,
dvd-uri preinregistrate, aparate digitale de redat
muzica, benzi audio cu muzică, casete video
preînregistrate cu muzică, discuri optice care
conțin muzică, cipuri care conțin înregistrări
muzicale, muzică digitală descărcabilă, muzică
digitală care poate fi descărcată de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări video, descărcabile, cu muzică,
înregistrări muzicale sub formă de discuri,
înregistrări muzicale, înregistrări muzicale audio
care pot fi descărcate, huse pentru tablete,
cabluri usb, cabluri usb luminoase, încărcătoare,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, huse pentru pagere, huse pentru
laptopuri, huse pentru agende electronice, huse
pentru casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru

calculatoare de buzunar, huse pentru aparate de
fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-ear,
cutii pentru căști, bureți pentru căști, căști fără fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manual),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare (instrumente optice), laptopuri,
genți adaptate pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, telefoane mobile, carcase
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, stații de andocare pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, huse din piele pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, cutii
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
conectori de cabluri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, cabluri
coaxiale, cabluri electronice, cabluri optice,
cabluri audio, cabluri video, cabluri și fire,
cabluri pentru baterii, cabluri de conectare, mufe
pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, conector prize (electrice), software
descărcabil, aplicații software descărcabile,
dispozitive de control pentru tastatura de
calculator, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audiovizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală,
brățări inteligente, ceasuri inteligente, cărți
audio., fișiere digitale (podcast), podcast-uri
descărcabile
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, acoperitoare pentru tăvi de
instrumente dentare, fabricate din hârtie, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar, tuș,
truse de desen, teuri (desen), triunghiuri pentru
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proiectare (desen), tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele din hârtie, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi
(țe) pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri pe
pânze, funde din hârtie, echere (desen), dreptare
(desen), echipament pentru arte, mesteșuguri
și de modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri (din hârtie
sau carton), umplutură de hârtie sau carton, saci
de gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră de
carton, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, stegulețe
din hârtie, suporturi absorbante de unică
folosință pentru animale de companie, suporturi
de masă pentru pahare, confecționate din
carton, suporturi de pahare din hârtie, suporturi
din mucava pentru pahare, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, suporturi din carton pentru

pahare, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de scris
și ștampilat, ustensile de corectare și ștergere,
albume foto și albume pentru colecționari, agrafe
de birou pentru hârtie, arte vizuale tipărite,
articole de papetărie parfumate, plastilină pentru
copii, ascuțitori de creioane, benzi adezive,
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
autocolante (articole de papetărie), benzi
elastice pentru birou, bilete, bibliorafturi pentru
rețete, bibliorafturi, benzi gumate (papetărie),
capse de birou, bilete tipărite, broșuri, bonuri
valorice, blocnotesuri pentru notițe, caiete,
buletine informative, buletine de știri (materiale
tipărite), broșuri tipărite, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere,
pixuri și stilouri, penițe (de scris), ustensile
de scris, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru așezarea orizontală a stilourilor, suporturi
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pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
creioane și stilouri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturipresă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă (rechizite de birou), mape
pentru documente (rechizite de birou), mape
(rechizite de birou), manuale tipărite, litere și
cifre adezive, litere și cifre realizate din hârtie,
jurnale de buzunar, jurnale de bord (jurnale
de bord), jurnale comerciale, litere cu adeziv

pentru inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne
din carton, indicatoare publicitare din hârtie,
inele de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri
pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de
hârtie, fișe cu date, fișe cu informații, fișe
(papetărie), felicitări pop-up, felicitări muzicale,
felicitări aniversare, felicitări pentru ocazii
speciale, fluturași informativi, folii adezive de
transfer, folii transparente (papetărie), formulare
comerciale, fotografii tipărite, fotografii înrămate
și neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu.,
cărți, cărți de desenat sau de scris
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, organizare pentru dispunerea
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de spațiu publicitar în ziare, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea spaţiului publicitar, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate, scrierea
de texte publicitare, campanii de marketing,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, concepere de material
publicitar, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, redactare
de texte publicitare, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de telemarketing,
servicii de prezentare a produselor către
public, servicii de creare de marci, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobile,
dezvoltarea de concepte publicitare, editaretehnoredactare texte, organizare de târguri
şi expoziţii (cu scop comercial), consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul publicității,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de rețele media de socializare,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, închiriere de mașini și
aparate de birou, intermediere de contracte
(pentru terți), servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata

în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni

de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale înregistrate
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii caritabile, și anume servicii
financiare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
servicii de strângere de fonduri în scopuri
caritabile prin organizarea și realizarea de gale,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
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,
furnizare de informații privind colectarea de
fonduri de binefacere, servicii de fonduri
de binefacere, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, servicii caritabile, și anume
servicii financiare, organizare de colecte de
binefacere (pentru terți), servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, servicii filantropice privind donațiile
financiare
38. Transmisie de podcasturi, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
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telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
comunicare electronică prin spații de chat,
linii de chat și forumuri pe internet, furnizare
de spații de chat și forumuri pe internet,
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, transmisie on-line de publicații
electronice, servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, transmisie de emisiuni televizate,
emisiuni de știri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, siteuri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferințe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferință și videoconferință,
furnizare de instalații de videoconferință,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, servicii de
conferințe video prin satelit, asigurarea accesului
la site-uri web cu jocuri de noroc si cu alte jocuri
pe internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut

creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
emisiuni televizate
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere și interpretare, servicii
de traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
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informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online nedescărcabile,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, prezentare
de concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
producție de reprezentații teatrale, organizare
de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,

sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative., organizare de petreceri,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, producere de emisiuniconcurs pentru televiziune, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, programare de software pentru portaluri
de internet, spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, găzduirea de podcasturi,
găzduire de transmisii video, servicii it, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), platformă ca serviciu (paas)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, închirierea de software, design și
dezvoltare de software, găzduire de webloguri,
gazduire de continut digital, găzduire de conținut
educațional multimedia, închiriere de software
de calculator pentru călătorii, furnizare de acces
temporar la un software de calculator care
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nu poate fi descărcat, în vederea elaborării
documentelor de transport prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
hărți geografice online, nedescărcabile, găzduire
de conţinut digital
45. Furnizare de încălțăminte pentru persoane
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
haine persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care le pun
în pericol viața, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 05983
30/08/2022
CENTRUL DE TERAPIE ŞI MASAJ
DORA COCIŞ SRL, STR. FABRICII
7, BL. F3, SC. 1, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400620, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(511)

VINALTUS I.U.S.O.
DEAMATER

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri, cu exceptia celor obtinute prin
metode specifice agriculturii biologice si/sau
biodinamice.
───────

MyBoutique

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni

M 2022 05984
30/08/2022
VINALTUS S.R.L., STR.
PRINCIPALA, NR. 15, SAT
SITOAIA, JUD. DOLJ, COMUNA
ALMAJ, DOLJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)
(511)

M 2022 05986
30/08/2022
ANDREEA-CRISTINA ANDREI,
STR. FLORILOR NR. 1, JUD.
PRAHOVA, SAT PĂULEȘTI (COM.
PĂULEȘTI ), PRAHOVA, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

Reea & Tina

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, servicii de cluburi de
fani (divertisment), compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
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divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coruri de muzică gospel,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul turneelor,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment muzical, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de informații,
comentarii și articole în domeniul muzicii prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică în format digital de
pe internet, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de karaoke,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
îndrumare, organizare de cluburi de fani,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, furnizare de studiouri de înregistrare,
furnizare de studiouri audio sau video, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web de pe internet cu muzică în
format mp3, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, producția de muzică, producție de
înregistrări sonore și muzicale, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de înregistrare, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de înregistrări
sonore, servicii oferite de studiouri pentru repetiții
(înregistrări), servicii prestate de studiouri de
înregistrare, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, punerea la dispoziție de
muzică digitală (fără posibilitatea de descărcare)

pe internet, servicii culturale, servicii de
cluburi (discoteci), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de disk jockey, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment muzical animat, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și
video, servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de planificare de
petreceri, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), organizarea de concerte de
muzică în direct, organizarea de concerte
muzicale pentru radio, organizarea de concerte
în direct susținute de formații muzicale, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de divertisment
muzical, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de spectacole de operă,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun, producere de
concerte muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
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teatru, reprezentații de muzică live, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații în direct
ale unor trupe rock, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de muzică în direct, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii pentru concerte de canto, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, organizarea de spectacole
în direct susținute de trupe muzicale, servicii
educative și de instruire, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
sala de karaoke, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 05987
30/08/2022
ANDREEA-CRISTINA ANDREI,
STR. FLORILOR NR. 1, SAT
PĂULEȘTI, JUDEȚ PRAHOVA,
COM. PĂULEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

Tina Drip

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, servicii de cluburi de
fani (divertisment), compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coruri de muzică gospel,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul turneelor,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment muzical, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de informații,
comentarii și articole în domeniul muzicii prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică în format digital de
pe internet, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de karaoke,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
îndrumare, organizare de cluburi de fani,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, furnizare de studiouri de înregistrare,
furnizare de studiouri audio sau video, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web de pe internet cu muzică în
format mp3, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, producția de muzică, producție de
înregistrări sonore și muzicale, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
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înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de înregistrare, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de înregistrări
sonore, servicii oferite de studiouri pentru repetiții
(înregistrări), servicii prestate de studiouri de
înregistrare, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, punerea la dispoziție de
muzică digitală (fără posibilitatea de descărcare)
pe internet, servicii culturale, servicii de
cluburi (discoteci), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de disk jockey, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment muzical animat, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și
video, servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de planificare de
petreceri, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), organizarea de concerte de
muzică în direct, organizarea de concerte
muzicale pentru radio, organizarea de concerte
în direct susținute de formații muzicale, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de divertisment
muzical, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de spectacole de operă,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare

de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun, producere de
concerte muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații de muzică live, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații în direct
ale unor trupe rock, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de muzică în direct, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii pentru concerte de canto, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, organizarea de spectacole
în direct susținute de trupe muzicale, servicii
educative și de instruire, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
sala de karaoke, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale.
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