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Cereri Mărci publicate în 07/10/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 06714 30/09/2022 ASOCIATIA DAISLER MI-E DOR DE TINE

SECURITY SRL
BATLAND TRANSYLVANIA
SECURITY

6 M 2022 06844 30/09/2022 CEL MAI CAL FRUMOS SRL Story THE CLUB

7 M 2022 06856 30/09/2022 DS BIROU DE ARHITECTURA
SRL

dorinSTEFANc

8 M 2022 06888 30/09/2022 ANA ENGRTH RĂDULEȚ Biblioteca Prichindeilor

9 M 2022 06889 30/09/2022 MASTER PRODUCTS
NETWORK SRL

Master Products Making the best
things even beter

10 M 2022 06890 30/09/2022 CHIROMAX SRL DR. JULEA

11 M 2022 06891 30/09/2022 CHIROMAX SRL dr Julea CHIROMAX

12 M 2022 06892 30/09/2022 AXEL SECURITY S.R.L. AXEL SECURITY

13 M 2022 06893 30/09/2022 KAMBEROGLU SRL BURGERISTAN

14 M 2022 06894 30/09/2022 URIACH ITALY, S.R.L. COLPOFIX

15 M 2022 06895 30/09/2022 QUALITY INOVATIV
SOLUTIONS SRL

KADRARE

16 M 2022 06896 30/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SYMA CENTER

17 M 2022 06897 30/09/2022 ACTIV IMOBILIARE S.R.L. SYMA TEXTIL CENTER

18 M 2022 06898 30/09/2022 MUSAT GEORGE MIEROLAND

19 M 2022 06900 30/09/2022 AFRODITE MEDICAL CENTER
SRL

AFRODITE aesthetic clinic

20 M 2022 06901 30/09/2022 S.C. VOLA.ro S.R.L Vola Flex

21 M 2022 06902 30/09/2022 SC VOLA.RO SRL Vola Fast Refund

22 M 2022 06903 30/09/2022 SC VOLA.RO SRL

23 M 2022 06904 30/09/2022 INREPRINDERE INDIVIDUALA
MARCU SORIN

ANSAMBLU FOLCLORIC
PLAIURI DOBROGENE

24 M 2022 06905 30/09/2022 DERMATO DE LUXE S.R.L. Dermato Deluxe DR. DESPINA
CĂPĂȚÎNĂ

25 M 2022 06906 30/09/2022 MARA TOUR FELIX SRL McNEIL

2 M 2022 06716 30/09/2022 AFRODITE MEDICAL CENTER AFRODITE AESTETIC CLINIC

3 M 2022 06732 30/09/2022 LUCIAN BULARCĂ Atelierul de blanuri

4 M 2022 06770 27/09/2022     MOMMY HAI SRL MOMMY has amazing ideeas

5 M 2022 06798 30/09/2022 BATLAND TRANSYLVANIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2022 06907 30/09/2022 SOCIETATEA MOARA CIBIN SA F FELEACUL DIN 1918

27 M 2022 06908 30/09/2022 DANTE INTERNATIONAL SA tazz TOUR

28 M 2022 06909 30/09/2022 SCANMED SRL ScanMed

29 M 2022 06910 30/09/2022 SC MAXBAUMATERIALE SRL Zebra Solar Energy

30 M 2022 06911 30/09/2022 OKCREDIT IFN SA Credit. Oricand. Oriunde. Online

31 M 2022 06912 30/09/2022 PERFORMTECH SRL P PERFORMTECH

32 M 2022 06913 30/09/2022 THE COCA-COLA COMPANY MOVEMENT COCA-COLA

33 M 2022 06914 30/09/2022 DISPINA MOD LUX SRL Simone BOUTIQUE

34 M 2022 06915 30/09/2022 MARIUS-MIHAIL DIACONU Altius all for animals

35 M 2022 06917 30/09/2022 DENTAZIA SRL DENTAZIA

36 M 2022 06918 30/09/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. VIA PROFI

37 M 2022 06919 30/09/2022 DENTA - MINCOS SRL DENTA-MINCOS

38 M 2022 06920 30/09/2022 MEDVIROX SRL Gwynn beauty

39 M 2022 06921 30/09/2022 ESTILL TREND eStill ON TREND WITH YOU!

40 M 2022 06922 30/09/2022 R&D REAL ESTATE ADVISERS
SRL

TITAN PARK

41 M 2022 06923 30/09/2022 ULTRA BRIGHT SRL RHEA HOME LIGHT

42 M 2022 06924 01/10/2022 ALBU CLAUDIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
ALBU CLAUDIA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

cutia cu minuni

43 M 2022 06925 01/10/2022 NEHARD STEFAN SIMON Baron SELECTION

44 M 2022 06926 01/10/2022 MEETANAND BAICHOO Dr. Amit

45 M 2022 06927 01/10/2022 R&D REAL ESTATE ADVISERS R&D ADVISERS Real Estate &
Development

46 M 2022 06928 01/10/2022 R&D REAL ESTATE ADVISERS
SRL

APARTAMENTE LUX

47 M 2022 06931 02/10/2022 SEBASTIAN-CLAUDIU
CIUPLEU

MENUMORUT

48 M 2022 06935 02/10/2022 MINDUSTRIES SRL La Parter
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(210) M 2022 06714
(151) 30/09/2022
(732) ASOCIATIA DAISLER, STR.

CAPITAN GRIGORE IGNAT NR.
53, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400401, CLUJ, ROMANIA

(540)

MI-E DOR DE TINE

(531) Clasificare Viena:
07.11.01; 06.07.11; 05.01.08

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06716
(151) 30/09/2022
(732) AFRODITE MEDICAL CENTER, B-

DUL DECEBAL NR. 2, TRONSON
1, PARTER, CAMERA 6, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AFRODITE AESTETIC CLINIC

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

44. Servicii medicale oferite de clinici medicale,
efectuarea examenelor medicale, consultații
medicale, clinici medicale, informații medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii

medicale), planificare de tratamente medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii de îngrijiri
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătății, sfaturi medicale pentru persoanele cu
dizabilități, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru SPA, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii în
greutate, servicii de asistență și analize medicale
referitoarea la tratamentul pacienților, servicii de
chirurgie plastică, servicii de chirurgie estetică,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de consultanță în domeniul chirurgiei,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie de implanturi dentare, servicii de
chirurgie oculară cu laser, servicii de chirurgie,
servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2022 06732
(151) 30/09/2022
(732) LUCIAN BULARCĂ, CALEA

CĂLĂRAȘILOR, NR. 234, BL.
A4, SC. 1, AP. 9, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, 820015, BRĂILA,
ROMANIA

(540)
Atelierul de blanuri

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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SEPTEMBRIE, NR.239, BL.V5,
SC.2, ET.6, AP.61, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
MANEA SIMONA-ELENA, STR
REZERVELOR, NR.64, BL.2, ET.6,
AP.81, SAT DUDU, JUDET I;FOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

MOMMY has amazing ideeas

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 16.01.13;
01.01.05; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:rosu (HEX#de202d),
galben (HEX#ffc700), portocaliu
(HEX#ef701b), turcoaz (HEX#0ca4af),
alb

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

9. Aplicatii mobile desărcabile, aplicatii,
software desărcabile, procesoare pentru
aplicatii, aplicatii software descarcabile, aplicatii
mobile educative desărcabile, aplicatii software
pentru web desărcabile, aplicatii educative
pentru web desărcabile, aplicatii educative
pentru tablete desărcabile, aplicatii de

calculator educative desărcabile, software
pentru simularea aplicațiilor desărcabile,
aplicatii pentru circuite specific integrate,
aplicatii software pentru telefoane mobile,
software de aplicatii de calculator, aplicatii
software de calculator, descarcabile, software
pentru dezvoltare de aplicatii, aplicatii pentru
recuperarea de informatii desărcabile, software
si aplicatii desărcabile pentru dispozitive mobile,
aplicatii software descarcabile pentru telefoane
inteligente, aplicatii software pentru dispozitive
fara fir desărcabile, software de aplicatii
pentru dispozitive mobile, aplicatii software
de tipul Business Intelligence desărcabile,
aplicatii de birou si de Întreprindere desărcabile,
software pentru aplicatii web si servere,
aplicatii descarcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicatii mobile descarcabile
pentru gestionarea de date, aplicatii mobile
descarcabile pentru transmiterea de date,
aplicatii mobile descarcabile pentru transmiterea
de informatii, aplicatii mobile descarcabile
pentru gestionarea de informatii, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru cautarea de
date, software de marketing pentru motoare
de cautare, software pentru managementul
relațiilor cu clientii (crm), software de calculator
descarcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descarcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea
de date si fișiere si pentru baze de
date, software care permite furnizarea de
informatii prin rețele de comunicare, platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale Înregistrate sau descarcabile, software
educational, software pentru control parental,
softuri educative, software pentru mijloace
de comunicare si pentru publicare, software
pentru inchirierea de spațiu publicitar pe
site-uri web, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru planificarea, integrarea si optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, software
de calculator pentru integrarea aplicațiilor si
a bazelor de date, software de calculator
folosit ca interfața de programare a aplicațiilor,
software pentru aplicatii de calculator destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicatii de calculator destinate
utilizării la implementarea lucrurilor, software
de aplicatii pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control al
documentelor, aplicatii mobile, care pot fi
descărcate, destinate utilizării cu dispozitive de

(210) M 2022 06770
(151) 27/09/2022
(732) MOMMY HAI SRL, CALEA 13
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calculator portabile, dispozitive de inregistrare
a evenimentelor, software de aplicatii de
calculator pentru transmiterea continua de
conținut media audovizual pe internet, software
descarcabil sub forma de aplicatii mobile
pentru restaurante virtuale pentru livrare si
comenzi, software de calculator pentru aplicatii
mobile, care permit interacțiunea si interfața
dintre vehicule si dispozitive mobile, software
pentru imbunatatirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, si anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini, fixe si animate,
software, care permite furnizarea de informatii
prin rețele de comunicare, programe pentru
prelucrarea datelor, software de prelucrare
a datelor, programe computerizate pentru
prelucrarea datelor inregistrate sau desărcabile,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare.
35. organizarea de evenimente in scopuri
comerciale si publicitare, organizarea de
expoziții si evenimente in scopuri comerciale
si publicitare, organizarea si coordonarea de
evenimente promotionale de marketing pentru
terti, promovare a vânzărilor de produse si
servicii ale terților prin evenimente promotionale,
organizarea de evenimente, expoziții, târguri si
spectacole in scopuri comerciale, promotionale
si publicitare, furnizarea de informatii on-
line, de afaceri si comerciale, prezentare de
bunuri pe medii de comunicare, in scopuri
de vanzare cu amănuntul, inchiriere de spatii
publicitare, publicitate on-line pe o rețea de
calculatoare, furnizare de spațiu pe site-uri
web pentru publicitate de bunuri si servicii,
furnizarea de informatii si consiliere comerciala
pentru consumatori in alegerea produselor si
serviciilor, promovarea vânzărilor pentru terti,
optimizare pentru motoarele de cautare pentru
promovarea vânzărilor, indexare web in scopuri
comerciale sau publicitare, compilare de indici de
informatii in scopuri comerciale sau publicitare,
demonstrație de mărfuri, promovare on-line de
rețele de calculatoare si site-uri web, editare post
producție de reclama sau reclama, furnizarea
de informatii cu privire la prelucrarea de date,
furnizare de informatii on-line, de afaceri si
comerciale, furnizare de informatii comerciale
pe internet, prin rețea, prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, publicitate,
publicitate online, inclusiv publicitate online
in rețelele informatice, publicitate pentru terti
pe internet, servicii de publicitate si reclama,
servicii de promovare si publicitate, servicii de
publicitate si marketing, servicii de publicitate si
promovare, servicii de publicitate si marketing,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru

publicitate, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing si
promovare, servicii de publicitate si marketing
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terti prin rețele de comunicare
electronice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, expoziții in scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate on-line
intr-o rețea informatizata, servicii de publicitate
pentru vanzarea de produse, publicitate,
in special servicii pentru promovarea de
produse, coordonarea promovării evenimentelor
de stranger de fonduri caritabile, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, publicitate prin intermediul mediilor
electronice si indeosebi prin internet, servicii de
publicitate furnizate prin intermediul unei baze
de date, servicii de publicitate si marketing
furnizate prin canale de comunicare, publicitate
pentru produsele altor comercianti, care dau
posibilitatea clientilor sa vanda si sa compare
serviciile oferite de respectivii comercianti,
publicitate pentru bunurile si serviciile altor
comercianti, care dau posibilitatea clientilor sa
vizualizeze si sa compare in mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianti,
prelucrare de date, prelucrare automata de
date, prelucrare de date informatice, prelucrare
electronica a datelor, prelucrarea administrativa
a datelor, introducere de date si prelucrare
de date, servicii online de prelucrare a
datelor, prelucrare de date, sistematizare si
management, prelucrare de date in scopuri
comerciale, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de prelucrare date
(lucrări de birou), furnizare de informatii cu privire
la prelucrarea de date.
41. Servicii educative in materie de aplicatii
ale sistemelor informatice, servicii educative in
materie de aplicatii ale programelor de calculator,
servicii de informare referitoare la recreere,
servicii de informare in domeniul sportului,
servicii de informare despre activitati recreative,
servicii de informare cu privire la cârti, servicii de
informare cu privire la scoli, servicii de informare
cu privire la bilete pentru spectacole, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, exploatare de locații sportive, servicii
de divertisment de tipul organizarea de
evenimente sociale de divertisment, organizarea
si coordonarea de evenimente de dezgustare
de vinuri, in scopuri recreative, organizarea
de competiții si evenimente sportive, competiții
si turnee sportive, servicii de rezervare si
vanzare bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete si locuri la evenimente
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sportive, servicii de rezervare de bilete si locuri
la evenimente culturale, servicii de informare
cu privier la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
si locuri la evenimente recreative si de
petrecere a timpului liber, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, publicare de cataloage cu informatii
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitati sportive si culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizarea
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de activitati de divertisment, organizarea de
spectacole in scopuri divertisment, organizarea
de prezentări in scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
si evenimente culturale, organizarea de
prezentări in scopuri culturale, organizarea de
congrese in scopuri culturale, organizarea de
congrese si de conferințe in scopuri culturale
si educative, organizarea de evenimente
recreative, organizarea de evenimente
educative, coordonare de evenimente
educative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente de divertisment
si evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, coordonarea de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
de divertisment, publicare de calendare
de evenimente, organizarea de evenimente
de recreere, organizarea de competiții
si evenimente sportive, organizarea de
evenimente culturale si artistice, organizare si
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente in scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
coordonarea de evenimente de divertisment in
direct, organizare si coordonare de evenimente
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, consultanta in materie de
planificare de evenimente speciale, organizarea
de evenimente sportive si de competiții
sportive, organizare si coordonare evenimente
de divertisment in direct, organizarea de
evenimente in scop cultural, de divertisment
si sportive, servicii de divertisment de
tipul organizarea de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii de tabere de
vara ( divertisment), servicii de centre de
amuzament pentru taberele de vacanta, servicii
de rezervări pentru activitati de divertisment,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
si alte evenimente de divertisment, furnizare
de informatii despre divertisment si evenimente
de divertisment, in rețele online si pe internet,
servicii de rezervare de bilete si locuri la
evenimente recreative si de petrecere a

timpului liber, furnizarea de informatii despre
invatamantul online, furnizarea de informatii in
materie de recreere, furnizarea de informatii in
materie de divertisment, furnizarea de informatii
in materie de educație, furnizarea de informatii
despre formarea continua pe internet, furnizarea
de informatii despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informatii in domeniul
divertismentului prin rețele de calculatoare,
furnizarea de informatii cu caracter educativ in
domeniul sanatatii si condiției fizice, furnizarea
de informatii de divertisment in rețele online si pe
internet.
42. Inchirieri de aplicatii informatice, programe
de aplicatii multimedia, găzduire de aplicatii
multimedia, găzduire de aplicatii interactive,
găzduire de aplicatii mobile, asigurarea utilizării
temporare de aplicatii web, dezvoltare de
soluții de aplicatii software de calculator,
scriere de programe de calculator pentru
aplicatii medicale, găzduire de date, fișiere,
aplicatii si informatii computerizate, instalare si
personalizare de aplicatii software de calculator,
furnizare de servicii de aplicatii informatice
si anume găzduire de aplicatii software de
calculator pentru terti, consiliere si consultanta
privind aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanta in domeniul rețelelor si aplicațiilor
pentru cloud computing, creare si dezvoltare
de software in domeniul aplicațiilor mobile,
servicii de consultanta in materie de aplicatii
informatice de planificare, consultanta in materie
de testare a sistemelor de aplicatii informatice,
dezvoltarea de software de aplicatii pentru
livrare de conținut multimedia, prestare de
servicii de furnizor de servicii de aplicatii
informatice, asigurarea utilizării temporare de
aplicatii software nedescarcabile, disponibile pe
un site web, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicatii software
online, programe de software pentru publicitate
online, găzduire de platforme pe internet,
creare de platforme informatice pentru terti,
găzduire de platforme de comunicatii pe internet,
servicii de consultanta si informatii despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, intretinere de software, inchirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca si serviciu si
inchiriere de software, elaborare si actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri,
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicatii pe internet, stocare de date
online, găzduire de facilitati on-line pentru
efectuarea de discuții interactive, programe de
software educative, programare de pagini web,
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programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea si organizarea datelor,
cercetare tehnologica, creare si menținere site
web propriu, găzduirea site-urilor informatice,
găzduirea site-urilor de internet ( site-uri web),
găzduire de site-uri web pentru terti, găzduire
de site-uri pentru dispozitive mobile, găzduirea
unui site web online pentru crearea si găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, creare,
intretinere si găzduire de site-uri web pentru alte
persoane, găzduirea unui site pentru stocare
electronica de fotografii digitale si videoclipuri,
servicii de informare privind dezvoltarea rețelelor
de calculator, servicii de administrare de site-
uri web si hosting online pentru terti, furnizarea
de informatii despre proiectarea si dezvoltarea
de software si hardware pentru calculatoare,
găzduire de spațiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse
si servicii, asigurarea utilizării temporare de
aplicatii software nedescarcabile, disponibile
pe un site web, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terti, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicatii pe internet, programare de
software pentru platforme de informatii pe
internet, platforma, ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovisual, conținut video
si mesaje, punere la dispoziție temporara de
software informatic nedescarcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice si rețele de calculatoare, facilitarea
accesului temporar la software nedescarcabil
on¬line pentru gestionarea de informatii,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescarcabil pentru transmiterea de informatii,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescarcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescarcabil on-line pentru gestionarea de
date, găzduirea site-urilor informatice, găzduirea
site-urilor pe internet, servicii științifice si
tehnologice, precum si servicii de cercetare
si de creație, referitoare la acestea, design
de site-uri web, consultanță în materie de
design web, design de pagini principale și
pagini web, consultanță în materie de design de
pagini web, creare și design de site- uri web
pentru terți, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, proiectare și design
grafic pentru crearea paginilor web pe internet,
design, creare, găzduire și întreținere de site-
uri web pentru terți, design grafic, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și design grafic pentru crearea

paginilor web pe internet, platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
[SaaS], servicii de analiza industriala, cercetare
industriala si proiectare industriala, servicii de
control al calitatii si de autentificare, crearea
si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor
de calculator, programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, dezvoltarea de
sisteme pentru prelucrarea datelor, scriere de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
de programe de prelucrare a datelor, realizarea
de programe de prelucrare a datelor, crearea
de programe de prelucrare a datelor, intretinere
de software de prelucrare a datelor, realizarea
de programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, proiectare si dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, creare de programe
de calculator pentru prelucrare date, proiectare
si dezvoltare de aparate de prelucrare a
datelor, servicii pentru proiectarea software-ului
de prelucrare de date electronice, inchirierea
de software informatic, de echipamnet pentru
prelucrarea datelor si de dispozitive periferice
pentru computer.
43. Furnizare de spatii pentru evenimente si de
spatii pentru birouri provizorii si pentru reuniuni,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spatii special amenajate pentru
banchete si evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de unitati de cazare, servicii de cazare
hotelieră, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare pentru reuniuni, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii de camping pentru turiști
[cazare], servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de caritate, si anume cazarea temporara,
servicii de adapost de urgenta (locuri de cazare
temporara), servicii de cazare in case de odihna
pentru tineri, servicii de agentii de turism privind
spatiile de cazare, servicii de cazare temporara
oferite de campinguri de vacanta, servicii de
schimb de locuri de cazare, servicii de recepție
pentru cazare temporara ( inmanare de chei),
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
cazare hotelieră, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii de camping pentru turiști,
servicii oferite de tabere de vacanta ( cazare),
servicii de agentii de turism privind spatiile de
cazare, servicii de cazare temporara oferite de
campinguri de vacanta, servicii ale agențiilor
de turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanta, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informatii despre servicii
de cazare temporara, servicii de touroperatori
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pentru rezervare de cazare temporara, servicii
de rezervare de locuri de cazare pentru
vacante, servicii de informare, consiliere si de
rezervare in legătură cu cazarea temporara,
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de restaurant si bar, servicii de
restaurant de sushi, servicii de restaurant fast-
food, servicii de informare pentru restaurant,
servicii educative privind furnizarea de servicii
specific restaurantelor, servicii de restaurant
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de
locuri la restaurante, furnizarea de informatii
despre servicii de bar, servicii de bufet pentru
barurile cu cocteiluri, furnizare de informatii cu
privire la servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, furnizarea
de facilitati pentru camping, servicii de camping
pentru turiști, servicii de cazare temporara
oferite de campinguri de vacanta, rezervare
de spatii de cazare in cadrul campingurilor,
servicii de cantina, Închirierea de scaune,
mese, fete de masa, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de cresa, servicii
de cresa asigurate in zone de cumpărături,
inchirierea dozatoarelor de apa potabila, servicii
de catering, care constau in furnizarea de
produse alimentare si băuturi, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru scoli, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de consultanta in domeniul
cateringului, servicii de catering pentru cămine
de batrani, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spatii
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistenta
medicala, servicii de catering pentru spatii
special amenajate pentru expoziții, servicii de
catering pentru spatii special amenajate pentru
târguri si expoziții, servicii de caritate, si anume
furnizarea de catering de alimente si băuturi,
servicii de consultanta in domeniul cateringului,
sculptura in alimente, servicii de tabere de
vacanta ( cazare), servicii hoteliere, servicii
hoteliere in stațiuni turistice, rezervări de hoteluri,
rezervări de pensiuni, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante si mese, rezervări
de hotel pentru terti, rezervări de spatii de
cazare temporara, inchirierea aparatelor de
iluminat, inchirierea sălilor de ședințe, servicii
de motel, servicii de recepție pentru cazare
temporara ( gestionarea sosirilor si plecărilor),

servicii de restaurant, servicii de restaurant fast
food, servicii de restaurant in cadrul hotelurilor,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de aziluri de batrani,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), inchirierea de
(locuințe pentru) cazare temporara, rezervări
pentru cazarea temporara, furnizare de informatii
online despre rezervări la hoteluri, furnizare
de informatii online despre rezervări de cazare
pentru concediu, inchirierea corturilor, servicii
de case de vacanta, inchirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorare de torturi,
informatii si consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────
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(210) M 2022 06798
(151) 30/09/2022
(732) BATLAND TRANSYLVANIA

SECURITY SRL, STR.
BUSUIOCULUI, NR. 3, JUDEȚ
MUREȘ, SÎNTANA DE MUREȘ,
547565, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

BATLAND TRANSYLVANIA
SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 24.01.05; 03.07.24

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb, bej

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de instalare, punere în
funcţiune, revizii, verificări tehnice periodice,
reparaţii pentru sisteme şi echipamente de
securitate pentru antiefracţie, supraveghere,
detecţie şi control, intervenţie pirotehnică,
servicii de instalare/montare sisteme de alarmă,
sisteme şi echipamente pentru supraveghere
video, sisteme şi echipamente de control
acces, interfoane, echipamente de avertizare,
instalarea de sisteme (aparate împotriva
efracţiei), instalare de protecție împotriva

incendiilor industriale, instalare de sisteme
de protecție medioambientală, instalare de
alarme, reparații de alarme, instalarea de
alarme antifurt, instalare de alarme antifurt,
servicii de instalare de alarme, reparații de
alarme anti-incendiu, instalare de alarme anti-
incendiu, reparații sau întreținere de alarme
de incendiu, întreținere și service de alarme
de securitate, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare,întreținere și
reparare de alarme antifurt, instalare și reparare
de dispozitive de alarmă antifurt, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme de
alarmă anti-incendiu, întreținere și reparații de
sisteme de alarmă de incendiu, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare de
aparate de securitate pentru case, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, servicii de
informații referitoare la instalarea de sisteme de
securitate, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță.
38. Telecomunicatii, servicii de dispecerat
pentru monitorizarea serviciilor de pază, servicii
de transmisie, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de transmisie de
voce și de date, servicii de dispecerat pentru
monitorizarea sistemelor de supraveghere,
alarmare şi protecţie.
39. Servicii de transport securizat, servicii
de transport valori, servicii de depozitare
securizată (transport), transport securizat,
transport securizat de valori, transport securizat
cu camion, transport de valori în vehicule
securizate, servicii de informații referitoare la
transportul securizat, transport securizat de
bunuri, persoane şi valori.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, activităţi de investigaţie şi protecţie
a bunurilor şi persoanelor, servicii de pază
pentru infrastructuri prin sisteme de monitorizare
la distanță, servicii oferite de către agenții
de pază pentru magazine, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază, servicii de pază contractuale,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
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pază și protecție, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, închiriere de echipamente de
protecție, salvare, siguranță și aplicare a legii,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
închiriere de alarme, supravegherea alarmelor
antiefracție, servicii de monitorizare a alarmelor,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate fizică, controlul de securitate al
bagajelor, marcaj de securitate pentru bunuri,
consultanță în materie de securitate, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță în
materie de securitate fizică, servicii de securitate
pentru evenimente publice, evaluare a riscurilor
în materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industrial,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor, servicii de consultanţă în domeniu,
servicii de pază pentru bunuri, obiective, valori,
persoane, servicii de intervenţie la sistemele de
alarmare.

───────

(210) M 2022 06844
(151) 30/09/2022
(732) CEL MAI CAL FRUMOS SRL,

ȘOS. PRINCIPALA NR. 42, JUD.
CONSTANȚA, COSTINEȘTI,
907090, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Story THE CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.18

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), divertisment, activitați sportive și
culturale.
43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii oferite de
pizzerii, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de gătit, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
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oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2022 06856
(151) 30/09/2022
(732) DS BIROU DE ARHITECTURA

SRL, CALEA CALARASILOR, NR.
165, BL. 38, SC. 3, ET. 8, AP. 32,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030614,
ROMANIA

(540)

dorinSTEFANc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.21

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

42. Design arhitectural.
───────

(210) M 2022 06888
(151) 30/09/2022
(732) ANA ENGRTH RĂDULEȚ, V

DOLINE 1533/1D, PRAGA 10, 101
00, CEHIA

(540)
Biblioteca Prichindeilor

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

41. Servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze de
date computerizate.

───────

(210) M 2022 06889
(151) 30/09/2022
(732) MASTER PRODUCTS NETWORK

SRL, BD. INDEPENDENTEI
8, SCARA A/12, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430123, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Master Products Making
the best things even beter

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

31. Hrană pentru animale domestice, hrană
pentru animale de companie.

───────

(210) M 2022 06890
(151) 30/09/2022
(732) CHIROMAX SRL, STR.

DOMNEASCA NR. 82, JUDETUL
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
DR. JULEA

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, servicii stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, informații medicale, consiliere
medicală, servicii medicale, închirierea
echipamentelor medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de consiliere
medicală.

───────
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(210) M 2022 06891
(151) 30/09/2022
(732) CHIROMAX SRL, STR.

DOMNEASCA NR. 82, JUDETUL
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

dr Julea CHIROMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, servicii stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, informații medicale, consiliere
medicală, servicii medicale, închirierea
echipamentelor medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii de consiliere
medicală.

───────

(210) M 2022 06892
(151) 30/09/2022
(732) AXEL SECURITY S.R.L., STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 9,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
620018, VRANCEA, ROMANIA

(540)

AXEL SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
materiale, valorilor și protectia persoanelor.

───────

(210) M 2022 06893
(151) 30/09/2022
(732) KAMBEROGLU SRL, STR.

MADRIS NR. 10, BL. M8, ET. 2,
AP. 21, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
BURGERISTAN

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustari(snack-bar), servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantina, servicii de catering
care constau in furnizarea de produse alimentare
si bauturi, servicii de restaurant cu vanzare
pentru casa.

───────
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(210) M 2022 06894
(151) 30/09/2022
(732) URIACH ITALY, S.R.L., PALAZZO

F6, ASSAGO MILANOFIORI
STRADA 1 20090 ASSAGO,
MILANO, ITALIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

COLPOFIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 8102
C)

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

5. Produse farmaceutice, preparate si substante
farmaceutice pentru utilizare in ginecologie,
produse antifungice vaginale, lotiuni pentru
spălări vaginale pentru scopuri medicale,
produse hidratante vaginale, lubrifianti vaginali,
preparate pentru uz medical, preparate pentru
uz veterinar, preparate igienice pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru uz
veterinar, substante dietetice adaptate pentru uz
veterinar, alimente dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente pentru bebeluși, suplimente

dietetice pentru uz uman, suplimente dietetice
pentru uz veterinar, plasturi, materiale de pansat,
material de umplere (plombare) a dintilor,
alginat ortodontic pentru amprente dentare,
dezinfectanți.

───────

(210) M 2022 06895
(151) 30/09/2022
(732) QUALITY INOVATIV SOLUTIONS

SRL, STR. PLOPILOR 71, BLOC
P9, ET. 2 , AP 5, JUDETUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
KADRARE

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

20. Mobilier.
40. Fabricare la comandă de mobilier.

───────

(210) M 2022 06896
(151) 30/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
86, ÎN COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304
- PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
SYMA CENTER

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

35. Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
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a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de
audit, de creare şi dezvoltare de strategii
de comunicări instituţionale, de publicitate şi
comerciale, comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de
galerii comerciale, organizare de expoziţii, de
saloane, de târguri şi de orice manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, precum şi
concursuri în scopuri promoţionale, organizarea
de acţiuni promoţionale în vederea fidelizării
clientelei, marketing în domeniul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comerciala, lucrări de birou, recrutare de
personal, servicii de intermediere comercială
(administrare), publicitate, distribuire de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare prin
intermediul tuturor mijloacelor de comunicare,
difuzare de mesaje publicitare pe toate
suporturile, publicare de texte şi/sau de
imagini publicitare, intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii, în special în
cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ prin poştă, servicii de comerţ
prin poştă pe bază de catalog, servicii de
comerţ on line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv
prin internet, consultanţă şi informare pentru
consumatori cu privire la servicii pentru clienţi,
management de produse şi preţuri pe pagini
de internet la cumpărături on line, conducerea
afacerilor pentru programe de fidelizare a
clienţilor, premiere sau stimulare a vânzărilor,
publicitate, inclusiv promovarea vânzării pentru

produse şi servicii pentru terţi prin transmisie
de material publicitar şi distribuţie de mesaje
publicitare în reţele de calculatoare, consultanţă
în programe de gestiune a afacerilor comercială
în legătură cu strategie, marketing, producţie,
personal şi comerţ cu amănuntul, regruparea
în avantajul terţilor (cu excepţia transportului)
de produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,
portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,
papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,
telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice
mijloc, şi anume din magazine cu vânzare
cu amănuntul, dintr-un centru comercial sau
din marile magazine, dintr-un catalog general
de mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe
un site de internet, de la televizor sau prin
orice alt mijloc electronic de telecomunicaţie,
promovare de proiecte imobiliare, servicii de
comerţ cu proprietăţi imobiliare, conducerea
şi administrarea afacerilor, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerț, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Închiriere de spaţii comerciale, management
financiar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, afaceri financiare, colectarea chiriilor,
consultaţii în domeniul financiar, colectare de
fonduri de binefacere, gestionarea financiară
a tuturor tipurilor de spaţii, gestionare şi
închiriere de proprietăţi imobiliare, evaluare de
bunuri imobiliare, concepere şi gestionare de
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programe imobiliare, închiriere de birouri (agenţii
imobiliare), de localuri de uz comercial şi de
centre pentru congrese şi expoziţii şi localuri
anexe (închiriere de bunuri imobiliare), servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.
41. Furnizarea de informaţii şi consiliere în
materie de divertisment şi de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere şi în special
informaţii şi consiliere în materie de divertisment
acordate vizitatorilor sau clienţilor centrelor
comerciale şi galeriilor comerciale, furnizare
de spaţii de joacă pentru copii, furnizare
de instalaţii de săli de jocuri, grădini şi
parcuri de distracţie, servicii de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere, servicii
de animatori, prezentarea de spectacole live,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresariat), punere la dispoziţie de locuri
de divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, producţie şi
montaj de programe radiofonice şi de televiziune,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea facilităţilor sportive,
organizare de seminarii, conferinţe, petreceri,
spectacole, gale, festivaluri, cursuri, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, servicii oferite de fast-food, catering şi
pentru acasă (takeaway service), servicii de
comandă la pachet (alimentaţie publică), servicii
de restaurant, terasă, grădină de vara, cafenea,
cofetărie, bar, snack-bar, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06897
(151) 30/09/2022
(732) ACTIV IMOBILIARE S.R.L., B-

DUL VOLUNTARI NR. 86, ÎN
COMPLEXUL SMART EXPO,
PAVILION FLORA, STAND 304
- PAVILION ADMINISTRATIV,
BIROUL NR. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
SYMA TEXTIL CENTER

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

35. Servicii de analiză a datelor comerciale,
sistematizarea şi înregistrarea datelor în
baze de date informatice, gestionare de
fişiere informatice, supraveghere şi asistenţă
comercială, şi anume urmărirea utilizatorilor
şi a publicităţii altor persoane în scopul de
a furniza strategii, cunoştinţe, directive de
marketing şi pentru analizarea, înţelegerea şi
previziunile legate de comportament şi tendinţele
pieţei, furnizare de informaţii în domeniul
cumpărăturilor, previziuni economice şi vânzări,
sondaje şi anchete de opinie, servicii de
audit, de creare şi dezvoltare de strategii
de comunicări instituţionale, de publicitate şi
comerciale, comparare de preţuri, gestionare
administrativă de centre comerciale şi de
galerii comerciale, organizare de expoziţii, de
saloane, de târguri şi de orice manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, precum şi
concursuri în scopuri promoţionale, organizarea
de acţiuni promoţionale în vederea fidelizării
clientelei, marketing în domeniul afacerilor,
servicii de relaţii cu publicul, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comerciala, lucrări de birou, recrutare de
personal, servicii de intermediere comercială
(administrare), publicitate, distribuire de material
publicitar, închiriere de spaţii publicitare prin
intermediul tuturor mijloacelor de comunicare,
difuzare de mesaje publicitare pe toate
suporturile, publicare de texte şi/sau de
imagini publicitare, intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii, în special în
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cadrul centrelor comerciale sau al agenţiilor
comerciale, prezentare şi demonstraţii de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii oferite de un
lanţ de magazine, consultanţă şi conducerea
afacerilor, consultanţă pentru probleme legate
de personal, vânzare la licitaţii, informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori,
publicitate radiofonică şi televizată, marketing,
cercetarea pieţei, organizare de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
decorarea vitrinelor, căutare de sponsorizare,
difuzare de anunţuri publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, distribuire de eşantioane,
distribuire de materiale publicitare (broşuri,
prospecte, imprimate, eşantioane), prezentare
de produse, compilarea informaţiilor în fişiere
electronice, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ prin poştă, servicii de comerţ
prin poştă pe bază de catalog, servicii de
comerţ on line şi comerţ cu amănuntul, inclusiv
prin internet, consultanţă şi informare pentru
consumatori cu privire la servicii pentru clienţi,
management de produse şi preţuri pe pagini
de internet la cumpărături on line, conducerea
afacerilor pentru programe de fidelizare a
clienţilor, premiere sau stimulare a vânzărilor,
publicitate, inclusiv promovarea vânzării pentru
produse şi servicii pentru terţi prin transmisie
de material publicitar şi distribuţie de mesaje
publicitare în reţele de calculatoare, consultanţă
în programe de gestiune a afacerilor comercială
în legătură cu strategie, marketing, producţie,
personal şi comerţ cu amănuntul, regruparea
în avantajul terţilor (cu excepţia transportului)
de produse care ţin de domeniul frumuseţii,
îngrijirii şi igienei persoanelor şi animalelor, al
parfumeriei şi cosmeticelor, al îmbrăcămintei şi
accesoriilor de modă, al textilelor, al articolelor de
mercerie, marochinăriei (şi anume geamantane
şi valize, tocuri din piele, genţi de voiaj, mape
pentru documente, poşete, genţi, ghiozdane şi
serviete pentru şcolari, rucsacuri, genţi cu rotile,
portofele, portmonee, etuiuri pentru chei, casete
pentru accesorii de frumuseţe), bijuteriilor,
articolelor de ceasornicărie, al articolelor de
optică, decoraţiunilor interioare şi exterioare,
pieselor de mobilier, articolelor de masă, lenjeriei
de casă, amenajării şi echipării interioare şi
exterioare a casei, grădinăritului, bricolajului,
utilajelor, divertismentului şi timpului liber,
sportului şi jocurilor, călătoriilor, fotografiei,
cinematografiei, presei şi editării, muzicii,
papetăriei, audiovizualului, telecomunicaţiilor,
telefoniei şi informaticii permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse prin orice

mijloc, şi anume din magazine cu vânzare
cu amănuntul, dintr-un centru comercial sau
din marile magazine, dintr-un catalog general
de mărfuri de vânzare prin poştă sau de pe
un site de internet, de la televizor sau prin
orice alt mijloc electronic de telecomunicaţie,
promovare de proiecte imobiliare, servicii de
comerţ cu proprietăţi imobiliare, conducerea
şi administrarea afacerilor, relaţii publice şi
relatii cu clienţii, servicii de comerț, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de agenție de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Închiriere de spaţii comerciale, management
financiar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, afaceri financiare, colectarea chiriilor,
consultaţii în domeniul financiar, colectare de
fonduri de binefacere, gestionarea financiară
a tuturor tipurilor de spaţii, gestionare şi
închiriere de proprietăţi imobiliare, evaluare de
bunuri imobiliare, concepere şi gestionare de
programe imobiliare, închiriere de birouri (agenţii
imobiliare), de localuri de uz comercial şi de
centre pentru congrese şi expoziţii şi localuri
anexe (închiriere de bunuri imobiliare), servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.
41. Furnizarea de informaţii şi consiliere în
materie de divertisment şi de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere şi în special
informaţii şi consiliere în materie de divertisment
acordate vizitatorilor sau clienţilor centrelor
comerciale şi galeriilor comerciale, furnizare
de spaţii de joacă pentru copii, furnizare
de instalaţii de săli de jocuri, grădini şi
parcuri de distracţie, servicii de punere la
dispoziţie de facilitaţi de recreere, servicii
de animatori, prezentarea de spectacole live,
proiecţii de filme cinematografice, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de expoziţii
în scopuri culturale sau educative, organizarea
de concursuri (educaţie sau divertisment),
organizare şi producţie de spectacole (servicii
de impresariat), punere la dispoziţie de locuri
de divertisment în cadrul unui centru comercial,
închirierea terenurilor de sport, producţie şi
montaj de programe radiofonice şi de televiziune,
organizarea de parade de modă pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/09/2022-02/10/2022

amuzament, furnizarea facilităţilor sportive,
organizare de seminarii, conferinţe, petreceri,
spectacole, gale, festivaluri, cursuri, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.
43. Punere la dispoziţie de locuri de întâlnire
sau de odihnă (cazare temporară) în cadrul
unui centru comercial, servicii de alimentaţie
publică, servicii de oferire de mâncare şi
băuturi, servicii de fast-food, catering şi pentru
acasă (takeaway service), servicii de comandă
la pachet (alimentaţie publică), servicii de
restaurant, terasă, grădină de vara, cafenea,
cofetărie, bar, snack-bar, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06898
(151) 30/09/2022
(732) MUSAT GEORGE, BD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 10, BL. B3, SC. 3, ET.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MIEROLAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse apicole, respectiv: miere naturală,
miere pentru alimentație, miere măturată natural,
miere de Manuka, miere cu trufe, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
biologică pentru consum uman, glazuri de miere
pentru șuncă, dulciuri nemedicinale pe baza de
miere, băuturi nealcoolice pe baza de miere,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri).

───────

(210) M 2022 06900
(151) 30/09/2022
(732) AFRODITE MEDICAL CENTER

SRL, BD. DECEBAL NR. 2,
TRONSON 1 ȘI 2, PARTER,
CAMERA 6, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AFRODITE aesthetic clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

10. Aparate pentru tratamente de estetică
facială cu unde ultrasonice.
44. Chirurgie plastică, chirurgie estetică și
plastică, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, furnizarea de informații
medicale, consiliere medicală, termoterapie
medicală, servicii oferite de clinici medicale,
consultații medicale, asistență medicală, îngrijire
medicală, servicii medicale oferite de clinici
medicale, depistare medicală (screening),
îngrijire medicală ambulatorie, efectuarea
examenelor medicale, examinarea medicală
a persoanelor (screening), servicii de îngrijiri
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, servicii de analize medicale,
servicii de informare medicală, planificare de
tratamente medicale, furnizare de tratament
medical, servicii de tratament medical, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), asistență medicală, servicii medicale
de igienă orală, chirurgie estetică, servicii de
stomatologie estetică.

───────
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(210) M 2022 06901
(151) 30/09/2022
(732) S.C. VOLA.ro S.R.L, BD.

DECEBAL NR. 25-29, OLYMPIA
TOWER, ET. 2 (NIVELUL 1),
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Vola Flex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.05.01; 24.17.05

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 655 C), alb, albastru deschis

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultura și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06902
(151) 30/09/2022
(732) SC VOLA.RO SRL, BLD. DECEBAL

NR. 25-29, OLYMPIA TOWER,
ET. 1 (NIVELUL 2), SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030964, ROMANIA

(540)

Vola Fast Refund

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.05.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 298 C, 655 C)

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2022 06903
(151) 30/09/2022
(732) SC VOLA.RO SRL, BLD. DECEBAL

NR. 25-29, OLYMPIA TOWER,
ET. 1 (NIVELUL 2), SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030964, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
18.05.01; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 298C, Pantone 655C)

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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 de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 06904
(151) 30/09/2022
(732) INREPRINDERE INDIVIDUALA

MARCU SORIN, STR. TROTUS
NR. 74, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900263,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ANSAMBLU FOLCLORIC
PLAIURI DOBROGENE

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

41. Organizarea de spectacole de dans.
───────

(210) M 2022 06905
(151) 30/09/2022
(732) DERMATO DE LUXE S.R.L.,

BULEVARDUL BRĂILEI NR.
4, BLOC 12, APART. 21, JUD.
VRANCEA, FOCȘANI, 620171,
VRANCEA, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUȚITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ
2, APART. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

Dermato Deluxe DR.
DESPINA CĂPĂȚÎNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Asistență medicală în domeniul
dermatologiei, consiliere medicală în domeniul
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dermatologiei, furnizare de informații medicale în
domeniul dermatologiei.

───────

(210) M 2022 06906
(151) 30/09/2022
(732) MARA TOUR FELIX SRL, HAIEU

NR. 28, JUD. BIHOR, JUD. BIHOR,
BIHOR, ROMANIA

(540)

McNEIL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24

(591) Culori revendicate:portocaliu, cafeniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2022 06907
(151) 30/09/2022
(732) SOCIETATEA MOARA CIBIN SA,

SOS. ALBA IULIA, NR. 70, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

F FELEACUL DIN 1918

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.21; 27.05.24;
24.01.05; 27.07.01; 24.09.05; 08.01.23;
08.01.24

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2756C), portocaliu (Pantone 873C)

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

30. Făină și preparate din cereale, produse
de patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
jeleuri de fructe, turtă dulce, halva, batoane
de cereale bogate în proteine, dropsuri, biscuiți
petit-beurre, nuga, dulciuri.

───────
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(210) M 2022 06908
(151) 30/09/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUŢII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
60787, ROMANIA

(540)

tazz TOUR

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 11.01.01;
27.05.03

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

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de alimente,
băuturi preparate pentru consum, produse de

bacanie (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le compare și să cumpere
comod aceste produse, servicii administrative
pentru prelurea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru terți,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
realizare de campanii de marketing, creare
de texte publicitare, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing.
38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la continut, site-uri si portaluri de
internet în domeniul comerţului permiţând
clienţilor să introducă, să administreze şi să
modifice informaţiile privind preferinţele lor de
consumatori, pentru a fi folosite de comercianţi în
scopul creării şi administrării de oferte în vederea
trimiterii spre clienţi.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.
43. Preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, furnizarea de informaţii
referitoare la alimente, băuturi, restaurante,
baruri, supermagazine, spaţii care servesc
mâncare, furnizori de alimente şi băuturi,
furnizare de informaţii cu privire la prepararea
alimentelor şi băuturilor, pregătirea şi furnizare
de alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informaţii despre servicii
de bar, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulotă mobile, servicii de catering, servicii
contractuale de alimentaţie, servire de alimente
şi băuturi, consultanţă pentru alimentaţie publică,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, servicii de restaurante fast-food,
furnizare de alimente şi băuturi prin transport
mobil, dube mobile, camioane mobile, vehicule
mobile, servicii prestate de rulote care vând
alimente, servicii prestate de bucătari personali.

───────
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(210) M 2022 06909
(151) 30/09/2022
(732) SCANMED SRL, ȘOS. PANDURI,

NR. 71, PARTER, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ScanMed

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.03; 24.13.22

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

clase:
44. Servicii de radiografie, servicii de imagistică
medicală, servicii de analize medicale, asistență
medicală la domiciliu, servicii de infirmerie
la domiciliu, servicii de tratament medical la
domiciliu.

───────

(210) M 2022 06910
(151) 30/09/2022
(732) SC MAXBAUMATERIALE

SRL, STR. TURNULUI, NR. 5,
CORP CENTRAL TEHNICO-
ADMINISTRATIV, BIROUL NR. 31,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Zebra Solar Energy

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

6. Acoperisuri de metal care includ celule
fotovoltaice.
7. Turbine eoliene, generatoare pentru turbine
eoliene, generatoare electrice eoliene.
9. Invertoare fotovoltaice, celule fotovoltaice,
module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
instalatii fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), acumulatori
pentru energie fotovoltaica, senzori de vibratie
pentru instalare in carcase de centrale eoliene,
celule fotovoltaice calibrate de referinta, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiatiei solare
in energie electrica, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate si instalatii
fotovoltaice pentru generarea de energie solara,
aparate si instrumente fotovoltaice pentru
generarea de energie solara, aparate si
instrumente pentru reglarea energiei electrice,
aparate si instrumente pentru acumularea
energiei electrice, aparate si instrumente
pentru transformarea energiei electrice, aparate
si instrumente pentru reglarea distribuirii
curentului electric, aparate si instrumente pentru
comanda distribuirii energiei electrice, aparate
si instrumente pentru comanda utilizarii energiei
electrice.
19. Acoperisuri nemetalice incorporand celule
fotovoltaice.
39. Distributie (transport) de marfuri pentru
vanzarea cu amanuntul, servicii de distributie.

───────

(210) M 2022 06911
(151) 30/09/2022
(732) OKCREDIT IFN SA, STR. CAIUTI,

NR. 18, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013248, ROMANIA

(540)
Credit. Oricand.
Oriunde. Online

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2022 06912
(151) 30/09/2022
(732) PERFORMTECH SRL, STR.

MARIN SORESCU, NR. 14, CAM.
1, JUD. IAŞI, SAT VALEA LUPULUI,
COM. VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA, NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

P PERFORMTECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, costume pentru scufundări, măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot,
mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat

pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, difuzoare inteligente,
difuzoare portabile, difuzoare de frecvență
joasă, difuzoare audio de uz casnic, aparate
digitale de redare a sunetului, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
instrumente de localizare a sunetului, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
abace, accelerometre, acumulatori, electrici,
alarme acustice / alarme sonore, cabluri
acustice, cuplaje acustice, adaptoare electrice,
aerometre, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice, alarme, altimetre,
ampermetre, amplificatoare, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, receptoare
audio şi video, interfeţe audio, mixere audio,
aparatura didactică audiovizuală, monitoare
pentru bebeluşi, cântare pentru bebeluşi, genţi
adaptate pentru laptopuri, cântare (balanţe
romane) / balanţe (bascule romane), dispozitive
de echilibrare, cititoare de coduri de bare,
barometre, cântare de baie, baterii de aprindere,
baterii, electrice, încărcătoare de baterii, balize,
luminoase, sonerii (dispozitive de avertizare),
binocluri, aparate pentru respiraţie subacvatică,
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor
pentru respiraţia artificială, dulapuri pentru
difuzoare, cabluri, electrice, maşini de calculat,
inele de calibrare, calorimetre, camere
video, aparate de fotografiat (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva accidentelor, iradierii
şi incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie
împotriva incendiilor/articole de îmbrăcăminte
pentru protecţia împotriva incendiilor, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), lentile
de contact, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, magneţi decorativi, densimetre,
densitometre, rame foto digitale, semne
digitale, staţii meteorologice digitale, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, fişiere de
imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, ceasornice cu
nisip (clepsidre), pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală), agende electronice, panouri
informative cu afişaj electronic, publicaţii
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electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, egalizatoare (aparate
audio), ergometre, exponometre (contoare
de expunere la lumină), extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, aparate
de măsurare, videoproiectoare, sisteme de
poziţionare globală (gps), kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, difuzoare sirenă,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, difuzoare, megafoane, lanterne optice/
lămpi optice, instrumente şi aparate optice,
ozonizatoare (ozonizoare), aparate de proiecţie,
termostate digitale pentru control climatic,
diode organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(qled), ochelari inteligenţi, telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, detectoare de fum, tuburi
cu oxigen, baterii solare, panouri solare
pentru producerea de energie electrică, sonare,
ochelari 3d, ochelari de soare, lanţuri pentru
ochelari, şnururi pentru ochelari, lentile pentru
ochelari, rame pentru ochelari, tocuri pentru
ochelari, spectroscoape, aparate de verificare
a vitezei pentru vehicule, indicatoare de viteză,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre,
instrumente topografice, teleimprimatoare,
telepromptere, teleruptoare, telescoape, lunete
telescopice pentru artilerie, televizoare,
indicatoare de temperatură, etichete indicatoare
de temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
termostate, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
staţii radio portabile (walkie-talkie), suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
mobile inteligente.
21. Aparat pentru curățarea dinților și gingiilor
cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate cu
ață dentară acționate cu baterie, ață dentară,
capete pentru periuțe de dinți electrice, cutii
pentru periuțe de dinți, dispensere de ață
dentară, dispozitive de curățare cu ultrasunete
a protezelor dentare, dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, distribuitoare de pastă
de dinți, dușuri bucale, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare bucale,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, irigatoare parodontale (electrice)
pentru uz personal, irigatoare parodontale
(neelectrice) pentru uz personal, peri pentru

periuțe de dinți, perii de dinți electrice, periuțe
de dinți, periuțe de dinți care se pun pe
degete pentru bebeluși, periuțe de dinți manuale,
periuțe de dinți pentru animale de companie,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
periuțe pentru limbă, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, recipiente de
spălat proteze, recipiente pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, suporturi
pentru periuțe de dinți, arzătoare de parfum,
arzătoare de parfumuri (altele decât cele
electrice), arzătoare de ulei esențial, arzătoare
de ulei parfumat, arzătoare de ulei (terapie cu
arome), arzătoare parfumate (casnic), difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoare
parfumate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, farfurii pentru potpuriu,
farfurioare pentru difuzarea de uleiuri aromatice,
pulverizatoare de parfum, suporturi pentru
bețișoare parfumate, vase pot pourri, recipiente
pentru potpourri, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, bile
de spălat rufe utilizate ca ustensile de menaj,
calapoade pentru cizme și ghete (sisteme de
întindere), calapoade pentru pantofi, calapoade
pentru pantofi (sisteme de întindere), dispozitive
pentru menținut forma cravateor, dispozitive
din lemn pentru lărgirea ghetelor, dispozitive
electrice pentru înlăturarea scamelor, dispozitive
pentru întins haine, dispozitive pentru lărgirea
cizmelor și a ghetelor, huse pentru mese de
călcat, perii pentru încălțăminte, încălțătoare,
limbi de încălțat pantofii, mănuși pentru lustruit
pantofii, mese de călcat, perii pentru haine,
perii pentru încălțăminte, perii pentru pantofi,
raclete pentru pantofi prevăzute cu perii, rame
pentru uscarea și menținerea formei articolelor
de îmbrăcăminte, șervete de lustruit pantofi, de
unică folosință, suporturi de întins rufe pentru
tavan, cu înălțime reglabilă, suporturi de perete
pentru întins rufe, suporturi de uscat haine,
suporturi de uscat rufe, suporturi pentru fiare
de călcat, suporturi pentru întinderea mănușilor,
suporturi pentru întins cămăși, suporturi pentru
întins pantaloni, văcsuitoare pentru încălțăminte,
neelectrice.
35. Administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de comerţ cu amănuntul sau cu ridicata
a aparatelor şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
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salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, şi reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, difuzoare inteligente, difuzoare portabile,
difuzoare de frecvență joasă, difuzoare audio
de uz casnic, aparate digitale de redare a
sunetului, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, irigatoare nazale,
aspiratoare nazale, dilatator nazal, inserturi
nazale, irigatoare nazale, neelectrice, irigatoare
nazale, electrice, dilatatoare nazale interne, filtre
nazale de uz medical, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj (de uz medical),
aparate de masaj pentru gât și umeri, aparate
de masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
ochi, aparate de masaj pentru picioare, aparate
de masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate electrice de
masaj pentru uz casnic, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate electrice pentru
masaje estetice, de uz casnic, aparate non-
electrice pentru masaj, aparate pentru masaje
estetice, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, bile de masaj, dispozitive pentru masajul
corporal, dispozitive pentru masarea picioarelor,
pistoale electrice de masaj, role de masaj
electrice, dopuri de urechi pentru dormit, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru protecție împotriva zgomotelor,
biberoane, biberoane pentru hrănirea sugarilor,
biberoane pentru bebeluși, biberoane pentru
sugari, cleme de prindere pentru suzete,
cleme pentru suzete, cupe protectoare pentru
sâni, dispozitive pentru calmarea durerilor
provocate de erupția dinților, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, dispozive
de închidere pentru biberoane, inele pentru
erupția dentară, flacoane pentru alimentare
intravenoasă, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, linguri pentru pacienți cu tremor, pahare
cu cioc pentru alimentare (de uz medical),
pompe de alimentare enterală, pompe de sân,
pompe de sân pentru mamele care alăptează,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, scoici pentru sân, sticle pentru
biberoane, sticle pentru stocarea laptelui matern,
susete, suzete, suzete de uz pediatric, suzete
pentru bebeluși, suzete pentru copii, suzete
pentru nou-născuți, suzete pentru sugari, suzete
și tetine pentru bebeluși, tetine, tetine de

biberon, tetine de unică folosință, tetine pentru
hrănirea sugarilor, tuburi pentru alimentare
intravenoasă, aparate de masaj acționate
electric, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, aparate pentru activitatea
sexuală, nebulizatoare, nebulizatoare pentru
terapia respiratorie, nebulizatoare de uz medical,
nebulizatoare portabile pentru uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, genunchiere (de susținere), colanți
medicali de compresie, măşti de protecţie pentru
uz medical, măști chirurgicale pentru protecție
împotriva substanțelor toxice, măști medicale,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor cu
apă sub presiune, folosit acasă, aparate cu
ață dentară acționate cu baterie, ață dentară,
capete pentru periuțe de dinți electrice, cutii
pentru periuțe de dinți, dispensere de ață
dentară, dispozitive de curățare cu ultrasunete
a protezelor dentare, dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, distribuitoare de pastă
de dinți, dușuri bucale, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare bucale,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, irigatoare parodontale (electrice)
pentru uz personal, irigatoare parodontale
(neelectrice) pentru uz personal, peri pentru
periuțe de dinți, perii de dinți electrice, periuțe
de dinți, periuțe de dinți care se pun pe
degete pentru bebeluși, periuțe de dinți manuale,
periuțe de dinți pentru animale de companie,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
periuțe pentru limbă, pulverizatoare pentru
curățarea gingiilor și a dinților, recipiente de
spălat proteze, recipiente pentru periuțe de
dinți, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, suporturi
pentru periuțe de dinți, arzătoare de parfum,
arzătoare de parfumuri (altele decât cele
electrice), arzătoare de ulei esențial, arzătoare
de ulei parfumat, arzătoare de ulei (terapie cu
arome), arzătoare parfumate (casnic), difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoare
parfumate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, farfurii pentru potpuriu,
farfurioare pentru difuzarea de uleiuri aromatice,
pulverizatoare de parfum, suporturi pentru
bețișoare parfumate, vase pot pourri, recipiente
pentru potpourri, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, bile
de spălat rufe utilizate ca ustensile de menaj,
calapoade pentru cizme și ghete (sisteme de
întindere), calapoade pentru pantofi, calapoade
pentru pantofi (sisteme de întindere), dispozitive
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pentru menținut forma cravatelor, dispozitive
din lemn pentru lărgirea ghetelor, dispozitive
electrice pentru înlăturarea scamelor, dispozitive
pentru întins haine, dispozitive pentru lărgirea
cizmelor și a ghetelor, huse pentru mese de
călcat, perii pentru încălțăminte, încălțătoare,
limbi de încălțat pantofii, mănuși pentru lustruit
pantofii, mese de călcat, perii pentru haine,
perii pentru încălțăminte, perii pentru pantofi,
raclete pentru pantofi prevăzute cu perii, rame
pentru uscarea și menținerea formei articolelor
de îmbrăcăminte, şervete de lustruit pantofi, de
unică folosință, suporturi de întins rufe pentru
tavan, cu înălțime reglabilă, suporturi de perete
pentru întins rufe, suporturi de uscat haine,
suporturi de uscat rufe, suporturi pentru fiare
de călcat, suporturi pentru întinderea mănușilor,
suporturi pentru întins cămăși, suporturi pentru
întins pantaloni, văcsuitoare pentru încălțăminte,
neelectrice, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de amenajare de vitrine pentru magazinele
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de prezentări demonstrative de produse
în vitrinele magazinelor realizate în direct de
către modele umane, închiriere de standuri de
vânzare, servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de răcire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de

îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de răcire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de conținut media,
servicii de vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de divertisment, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri
sintetice, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de navigație, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, servicii online
de prelucrare de date, oferte pentru licitații
online în numele terților, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de sondaje
online de cercetare în domeniul administrării
afacerilor, servicii de expunere comercială de
mărfuri, servicii de expoziție pentru marfă,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame
pe baloane, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri publicitare, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziții în scopuri comerciale, organizare

de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expuneri în scop de afaceri,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, distribuire de materiale
publicitare, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu), distribuire de materiale publicitare prin
poștă și de suplimente publicitare anexate la
edițiile obișnuite, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, distribuire de pliante publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
broșuri promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuirea de
materiale publicitare, distribuirea de materiale
promoționale, difuzare de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
informații comerciale asistate de calculator,
furnizare de informații comerciale prin terminale
de calculator, consultanță în administrarea
afacerilor cu privire la aspecte legate producție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de consultanță comercială cu privire la
fabricarea de produse.

───────
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(210) M 2022 06913
(151) 30/09/2022
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

ONE COCA-COLA PLAZA,
GEORGIA, ATLANTA, 30313,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)
MOVEMENT COCA-COLA

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

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2022 06914
(151) 30/09/2022
(732) DISPINA MOD LUX SRL, ALEEA

FRATII BUZESTI, NR. 2, SC. A,
AP. 3, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Simone BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.01

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

clase:
25. Rochii de mireasă, articole de îmbrăcăminte,
articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, rochii de bal, rochii pentru
femei, rochii lungi de seară, rochii pentru
domnișoare de onoare, rochii de gală pentru
femei, jartiere de mireasă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rochii de mireasă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rochii de mireasă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rochii de mireasă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole pentru
acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole pentru acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rochii de bal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rochii de bal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rochii de bal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rochii pentru femei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rochii pentru femei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rochii pentru femei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rochii lungi de seară,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rochii lungi de seară, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rochii lungi
de seară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rochii pentru domnișoare de onoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rochii pentru domnișoare de onoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rochii pentru domnișoare de onoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rochii
de gală pentru femei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rochii de gală pentru
femei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rochii de gală pentru femei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jartiere de mireasă, servicii de vânzare cu
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ridicata în legătură cu jartiere de mireasă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jartiere de mireasă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ornamentei pentru
coafuri de mireasă, sub formă de piepteni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ornamentei pentru coafuri de mireasă, sub
formă de piepteni, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ornamentei
pentru coafuri de mireasă, sub formă de piepteni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ornamente pentru coafuri de mireasă, sub
formă de diademe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ornamente pentru coafuri de mireasă, sub formă
de diademe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cercei, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cercei, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cercei, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coliere
(bijuterii), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coliere
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bijuterii,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale.

───────

(210) M 2022 06915
(151) 30/09/2022
(732) MARIUS-MIHAIL DIACONU, SOS.

EROU NICOLAE IANCU, NR.
141 B, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI, NR. 11, BL. F1, AP. 26,
SC. C, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Altius all for animals

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.11.01

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

clase:
35. Servicii de comerţ de produse
pentru animale, respectiv: dezinfectanti,
detergenti, produse farmaceutice veterinare,
suplimente alimentare veterinare, vaccinuri,
antibiotice, anestezice, produse hormonale
veterinare, produse antiinflamatoare veterinare,
produse dermatologice veterinare, produse
coccidiostatice veterinare, produse farmaceutice
veterinare pentru : afectiuni digestive, afectiuni
cardiovasculare , afectiuni oncologice, produse
anti parazitare veterinare, probiotice veterinare,
enzime veterinare, acidifianti si fixatori
micotoxine veterinare, lapte praf pentru animale,
insecticide, aparatura medicala, instrumentar,
teste rapide de diagnostic, aplicatoare,
consumabile si piese de schimb pentru aparatura
medicala, hrana pentru animale, zgarzi si lese
pentru animale, haine pentru animale, custi,
colivii, terarii, acvarii, litiere, paturi si perne
pentru animale, boluri pentru animale, carnete de
sanatate pentru animale.
37. Service aparatura medicala veterinara.
41. Organizare de conferinte, seminarii, expozitii
în scop educativ, cultural sau de divertisment si
work shopuri in domeniul medical veterinar.

───────
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(210) M 2022 06917
(151) 30/09/2022
(732) DENTAZIA SRL, STR.ALEXANDRU

SLATINEANU, NR 19, PARTER,
CAMERA 3, JUDET IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR.ION CREANGA, NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUDET IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
DENTAZIA

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

44. Servicii stomatologice, servicii stomatologice
mobile, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, servicii de asistență
medicală pentru oameni, controale medicale,
monitorizarea pacienților, servicii oferite de
clinici medicale, asistență medicală, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, servicii de imagistică cu raze x de
uz medical, servicii de chirurgie de implanturi
dentare.

───────

(210) M 2022 06918
(151) 30/09/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TOTULESCU, NR. 94, BL
14A, SC 4, ET 2, AP. 127, SECTOR
1, BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

VIA PROFI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 06.19.01;
06.19.05

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

16. Produse de imprimerie, materiale de scris
și articole educative din hârtie, bannere de
afişaj realizate din hârtie, reclame tipărite,
reproduceri artistice tipărite, afişe (suporturi
pentru - din hârtie sau carton), fluturaşi
publicitari, buletine (materiale tipărite), cupoane
valorice tiparite, broşuri, materiale din hârtie și
carton pentru ambalare, opere de artă şi figurine
din hârtie şi carton, reviste (publicaţii periodice),
embleme imprimate, foi tipărite cu informaţii,
comunicate de presă tipărite, rapoarte tipărite
privind consumatorii, rapoarte de cercetare
tipărite, invitaţii tipărite, calendare, carnete de
notiţe, minifelicitări, felicitări muzicale, felicitări
de crăciun, meniuri, cataloage, cărţi, cupoane,
etichete adezive din hârtie, organizatoare
personale, carduri de fidelitate din hârtie,
periodice, afişe, prospecte, documente de
prezentare tehnica, indicatoare publicitare din
hârtie, cărţi de vizită, hârtie pentru ambalare şi
împachetare, hârtie pergament, coli de hârtie
(papetărie), cutii din hârtie sau carton.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, strângerea la un loc, în folosul
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terţilor, de produse alimentare şi băuturi
destinate consumului uman (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor fizice de vânzare
cu amănuntul, al magazinelor de proximitate,
al punctelor de vânzare cu ridicata sau
cu amănuntul, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web,
servicii de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,

hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
ambalaje de hârtie și carton, prosoape din
hârtie și șervetele, mănuși de unică folosința,
veselă unică folosința, mături, mopuri si galeți,
seturi curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
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de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,

paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, promovarea produselor şi serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-şi asocia produsele şi serviciile cu
programe de premiere, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
promovarea vânzărilor la puncte de cumpărare
sau de vânzare, pentru alte persoane,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri și servicii,
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optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea vânzarilor, publicarea
de texte publicitare, postarea de afişe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, demonstraţii
cu produse, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, căutarea de
sponsorizări, organizare şi coordonare de
programe de voluntariat şi de proiecte de servicii
în folosul comunităţii, susţinerea şi promovarea
activităţilor în folosul public inclusiv în domeniul
educaţiei, ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii
şi artei, turismului, sportului şi recreerii, protecţiei
mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
istoric, susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul protecției
producătorilor locali, păstrarea și promovarea
tradițiilor gastronomice și a patrimoniului cultural
din mediul rural, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), organizarea de evenimente și
manifestări culturale, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii și
târguri în scopuri culturale sau educaţionale,
prezentarea operelor de artă vizuale sau
literare, publicului în scop cultural sau
educațional, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, organizare de
gale, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicare on-line de recenzii,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, cu
excepția textelor publicitare, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
tabere de vară (divertisment și educație).

42. Platformă ca serviciu (paas), software
ca serviciu (saas), crearea, mentinerea si
dezvoltarea unei platforme software care permite
utilizatorilor accesul la informatii, știri, imagini,
materiale video, furnizarea accesului temporar
la un software online nedescărcabil care
permite utilizarea comuna a informatiilor de
catre producătorii și furnizorii de bunuri și
servicii si potențialii clienți, furnizarea accesului
temporar la un software online nedescărcabil
care permite utilizarea comuna a informatiilor de
către producatorii locali de produse alimentare si
băuturi, produse artizanale și de artă populară si
potențialii clienți, creare și întreținere de pagini
web, asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive.

───────

(210) M 2022 06919
(151) 30/09/2022
(732) DENTA - MINCOS SRL, BDUL

NICOLAE IORGA NR 7, PARTER,
BLOC K1, SCARA G, AP. 3,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)
DENTA-MINCOS

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

44. Servicii stomatologice, servicii stomatologice
mobile, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, servicii de asistență
medicală pentru oameni, controale medicale,
monitorizarea pacienților, servicii oferite de
clinici medicale, asistență medicală, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, servicii de imagistică cu raze x de
uz medical, servicii de chirurgie de implanturi
dentare.

───────
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(210) M 2022 06920
(151) 30/09/2022
(732) MEDVIROX SRL, STR. MIHAI

VITEAZU NR 5, BLOC 5, SC. B, AP.
2, JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Gwynn beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, saloane de coafură, analiză
cosmetică, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, îngrijire cosmetică pentru persoane,
saloane de coafură, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de bărbierie, servicii de
coafor, servicii de coafor pentru bărbați, servicii
de coafor pentru copii, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de conturare a sprâncenelor, servicii
de cosmetică, servicii de epilare, servicii de
frizerie, servicii de machiaj, servicii de liposucție,
servicii de machiaj profesional, servicii de

machiaj permanent, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, tratament cosmetic.

───────

(210) M 2022 06921
(151) 30/09/2022
(732) ESTILL TREND, STR. LALELELOR

NR. 14, CAMERA 1 SI CAMERA
2, JUDETUL TIMIS, SATCHINEZ,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

eStill ON TREND WITH YOU!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
18. Hamuri de siguranță pentru copii, bastoane,
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, port-carduri de piele, blană
artificială, umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, serviete din piele.,
port-carduri din imitație de piele, piele sau
imitație de piele, huse de mobilă, din piele.
24. Produse de filtrare din material textil.,
materiale textile, produse textile și înlocuitori.
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25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și
părți ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului., articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la blănuri, servicii de
agenții de import-export, servicii de vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte., servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă, închiriere de
standuri de vânzare, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii prestate online de

un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, consiliere
cu privire la produse de consum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de modă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile.

───────

(210) M 2022 06922
(151) 30/09/2022
(732) R&D REAL ESTATE ADVISERS

SRL, BLD MARASESTI NR 2B, BL
A, SC 3, ET P, SPATIU 7, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TITAN PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
35. Publicitate online, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de agenție de marketing
online, servicii de agenție de publicitate online,
servicii de agenție online pentru organizarea
de prezentări de afaceri, licitare, postarea de
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afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), administrarea
online a vanzarilor, promovarea online a
vanzarilor, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor
pe internet, servicii de agenții de modele
privind promovarea vânzărilor, management
de personal din domeniul vânzărilor, servicii
financiare în domeniul vânzării și cumpărării
de valori mobiliare, agenții online de relații cu
publicul, agenții online de import-export, servicii
de agentie online de recrutare, servicii ale
agențiilor de informații comerciale.
36. Agentie online de asigurari, agenție online
imobiliară, agenție online de închirieri de locuințe
(apartamente), servicii de agenție online pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de agenție online pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție online pentru titluri de valoare,
servicii de agenție online de transfer furnizate
emitenților de titluri de valoare pentru investiții,
servicii de agentie de imprumut, de credit si
leasing financiar, asigurări, afaceri imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, evaluări imobiliare,
management imobiliar, servicii financiare în
domeniul vânzării și cumpărării de valori
imobiliare, agentii online de credit, agenții
online de brokeraj, agentii online de incasare,
recuperare a creantelor.
43. Agenții online de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de agenții de turism online privind spațiile
de cazare, servicii ale agențiilor de turism online
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii prestate de agenții online pentru
rezervări la hotel, servicii de agenții de turism
online privind rezervări de cazare.

───────

(210) M 2022 06923
(151) 30/09/2022
(732) ULTRA BRIGHT SRL, VALEA

ARGESULUI, NR. 11, BLOC
A6, SCARA C, ETAJ 1, AP.
34, CAMERA 2, SECTOR 6,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI ,
021608, ROMANIA

(540)

RHEA HOME LIGHT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare, abajururi,
accesorii de contragreutate pentru lămpi
suspendate, accesorii de iluminat, accesorii
de iluminat pentru exterior, accesorii electrice
de iluminat, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, accesorii pentru aplice de
perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, accesorii pentru iluminatul
electric, accesorii pentru intalații de iluminat
cu raze infraroșii, accesorii pentru lămpi cu
raze infraroșii, acoperiri de sticlă sub formă de
accesorii pentru corpurile de iluminat solare,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate de iluminat, aparate de
iluminat care incorporează fibre optice, aparate
de iluminat cu celule solare, aparate de
iluminat cu diode luminescente (led), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu
fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior,
aparate de iluminat fixabile pe tavan, aparate
de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
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pentru filmări, aparate decorative electrice de
iluminat, aparate pentru iluminarea scenei,
aparate și instalații de iluminat, aplice (corpuri
electrice de iluminat), aplice de perete, becuri
cu led, becuri cu halogen, becuri de far,
becuri de format mic, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, becuri de lămpi, becuri
fluorescente, becuri fluorescente compacte
(bfc), becuri pentru lămpi cu descărcări în
gaze, becuri pentru proiectoare, benzi de
lumină, bețe fosforescente, butoane de comandă
iluminate, cabluri luminoase pentru iluminat,
cabluri suspendate (accesorii pentru iluminare),
candelabre electrice, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în jos,
corpuri de iluminat care proiectează lumina
în sus, corpuri de iluminat cu led, corpuri
de iluminat cu halogen, corpuri de iluminat
cu infraroșu, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul scenic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat pentru situații de
urgență, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
difuzoare (iluminat), difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru aparatele de iluminat,
difuzoare de iluminat sub formă de piese pentru
instalațiile de iluminat, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, dispozitive
de iluminare computerizate, dispozitive de
iluminat, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii, ecrane
pentru controlul luminii, electrozi de cărbune
pentru lămpi cu arc, elemente de iluminat,
felinare, filamente pentru lămpi electrice, filtre
colorate pentru aparate de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminare, filtre pentru aparate de
iluminat, filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre
pentru iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande

de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de lămpi,
globuri disco cu lumini, iluminare decorativă pe
gaz, iluminat pls (sistem de iluminat cu plasmă),
iluminat cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat
de siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
stradal, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, lampadare, sticle de lampă,
lămpi alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu arc cu
xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu descărcare
electrice, lămpi cu descărcare în gaz, lămpi cu
gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu led, lămpi cu
incandescență pentru instrumente optice, lămpi
cu incandescență și accesorii pentru acestea,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lămpi cu mercur, lămpi cu neon pentru
iluminat, lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi
cu vid, lămpi de acvariu, lămpi de birou, lămpi
de buzunar, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lampi de
podea, lămpi de descărcare cu intensitate înaltă,
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de ondulat, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
de siguranță pentru utilizare în subteran, lămpi
de încălzire pentru broaște țestoase, lămpi
de unghii, lămpi de urgență, lămpi decorative,
lămpi din hârtie portabile (chochin), lămpi din
hârtie verticale (andon), lămpi din sticlă, lămpi
echipate cu suporturi extensibile, lămpi electrice,
lămpi electrice de mână (altele decât cele
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de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile,
lămpi fluorescente, lămpi fluorescente cu lumină
ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi frontale
pentru pescuit nocturn, lămpi incandescente,
lămpi pentru camping, lămpi pentru corturi,
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
cărți, lămpi pentru iluminat festiv, lămpi pentru
inspecție, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru lavabouri, lămpi pentru mineri, lămpi
pentru pomul de crăciun, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi în formă de lumânări, lampioane
chinezești electrice, lanterne confecționate din
ceramică, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi reflectoare, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi stroboscopice
(efecte de lumini), lămpi stroboscopice pentru
discoteci, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi terapeutice, pentru alte scopuri
decât cele medicale, lanterne de buzunar,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru încheietura mâinii, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne tip pointer, lanterne
în formă destilou, leduri ambientale, lumânări
cu led-uri, lumânări electrice, luminatoare led,
lumini ambientale, lumini de accentuare pentru
interior, lumini de citit harta, lumini de control,
lumini de interior pentru frigidere, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporeaza
un senzor activat de mișcare, lumini de
siguranță ce încorporează un senzor activat
la raze infraroșii, lumini de studio, lumini
de urgență, lumânări electrice acționate cu
baterii, lumânări electrice parfumate, lumânări
fără flacără, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de veghe (altele decât lumânări), lumini
decorative, lumini electrice de sărbători, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini pentru
citit, lumini pentru montarea șinelor, lumini
stroboscopice (decorative), lumini stroboscopice
(efecte de lumini), tuburi luminoase pentru
iluminat, lustre, mangaluri, manșoane pentru
lămpi, mașini cu lumini led, numere luminoase
pentru case, obiecte de iluminat cu flanșă,
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru

reglarea luminii, plafoniere (corpuri de iluminat),
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumini
laser, proiectoare de lumină, proiectoare de
înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru devierea luminii, reflectoare
utilizate în filmări, seturi de iluminare decorative,
seturi decorative de iluminat pe gaz, șine
pentru iluminat (aparate de iluminat), sisteme
de iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, socluri pentru lămpi,
spoturi pentru iluminatul casnic, structuri de
iluminat, stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, suporturi pentru lămpi, suporturi pentru
lămpi neelectrice, șine suspendate (nu electrice)
pentru corpuri electrice de iluminat, surse de
lumină (altele decât cele de uz fotografic sau
medical), surse de lumină cu spectru complet,
surse de lumină luminescente, surse de lumină
prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi de sticlă pentru
lămpi de petrol, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe
un site online, furnizate, de asemenea,
prin intermediul unui site web interactiv, al
unei platforme de servicii online și al unei
aplicații software, administrare în materie de
activități de marketing, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în marketing, asistență
și consultații în legătuă cu organizarea și
managementul afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în planificarea afacerilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizare de
asistență pentru înființarea unei afaceri în sistem
de franciză, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
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spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de lansări de produse,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, prezentări de produse și
servicii de afișare a produselor, promovarea
vânzărilor, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de consiliere privind
francizarea, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de import - export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu amănuntul în magazine specializate, la
standuri, în colțuri specializate, prin intermediul
unui site web, al unei aplicații mobile sau al
oricărei alte forme de mijloace de comunicare
electronică a produselor enumerate in clasa 11,
regruparea în beneficiul tertilor a aparatelor de
iluminat si accesorii ale acestora (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
le vadă şi să le achiziţioneze cît mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de iluminat, corpuri
de iluminat, dispozitive de iluminat, elemente
de iluminat, becuri, veioze, lustre, seturi de
lumini decorative, lampi de iluminat, instalatii de
iluminat, ornamente de iluminat, accesorii de
iluminat, structuri de iluminat, tuburi luminoase
pentru iluminat. servicii de vanzare cu ridicata
în legătură cu aparate de iluminat, corpuri
de iluminat, dispozitive de iluminat, elemente
de iluminat, becuri, veioze, lustre, seturi de
lumini decorative, lampi de iluminat, instalatii de
iluminat, ornamente de iluminat, accesorii de
iluminat, structuri de iluminat, tuburi luminoase
pentru iluminat.

───────

(210) M 2022 06924
(151) 01/10/2022
(732) ALBU CLAUDIA INTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ, STR. ISLAZULUI,
NR. 18J, AP. 3, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, 550145, SIBIU, ROMANIA
ALBU CLAUDIA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, STR. ISLAZULUI,
NR. 18J, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550145, SIBIU, ROMANIA

(540)

cutia cu minuni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.14; 10.05.25

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 06925
(151) 01/10/2022
(732) NEHARD STEFAN SIMON,

SECUSIGIU NR.2, JUDETUL
ARAD, 317285, ARAD, ROMANIA

(540)

Baron SELECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

19. Articole decorative din beton turnat, figurine
din beton.
27. Covoare, carpete și preșuri, covoare și
mochete (textile), preșuri și covoare de mașină,
covoare din piese combinate, covoare pentru
duș.

───────

(210) M 2022 06926
(151) 01/10/2022
(732) MEETANAND BAICHOO, STR.

SOMESULUI 5C, AP 15, JUD.
PRAHOVA, FLORESTI, 407280,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Dr. Amit

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

41. Servicii de educație și instruire referitoare la
asistența medicală
44. Asistență medicală

───────

(210) M 2022 06927
(151) 01/10/2022
(732) R&D REAL ESTATE ADVISERS,

BLD MARASESTI NR 2B, BL A,
SC 3, ET P, SPATIU 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

R&D ADVISERS Real
Estate & Development

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.25; 26.11.08; 29.01.04

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
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de promovare în domeniul construcţiilor, şi
anume organizarea de proiecte de construcţii
la nivel de organizaţie, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcţii, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru bunuri imobiliare in domeniul economic,
mediere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizarea clienților, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, auditare afaceri.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de

proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, agentii imobiliare, servicii
de consultanță în materie de bunuri imobiliare,
consultanță imobiliară, management imobiliar,
servicii financiare în domeniul vânzării și
cumpărării de valori imobiliare

───────

(210) M 2022 06928
(151) 01/10/2022
(732) R&D REAL ESTATE ADVISERS

SRL, BLD MARASESTI NR 2B, BL
A, SC 3, ET P, SPATIU 7, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

APARTAMENTE LUX

(531) Clasificare Viena:
26.03.23; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
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35. Marketing digital, administrarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizarea clienților, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, auditare
afaceri, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet.
42. Programare de software pentru platforme de
informații pe internet, dezvoltare de platforme
de calculatoare, construirea unei platforme de
internet pentru comerțul electronic, programare
de software pentru platforme de comerț
electronic, găzduire de platforme pe internet,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de platforme de comerț electronic pe internet,
programare de software pentru publicitate
online, administrare şi menţinere de site-uri
web, planuri (realizarea de -) (construcţii),
decoraţiuni interioare, desen tehnic, servicii ale
desenatorilor de arte grafice, stilism (design
industrial), servicii de consultanţă în materie
de design interior, proiectare de interioare şi
exterioare ale clădirilor, şi anume consiliere în
arhitectura de interior şi de exterior, studii de
proiecte tehnice, servicii de proiectare a artelor
grafice, controlul calităţii, expertize tehnice,
servicii de antreprenoriat, şi anume pregătirea
tehnică a proiectelor de construcţie, dezvoltare
de concepte de utilizare pentru imobiliare din
punct de vedere tehnic, servicii de conceptie
grafica.

───────

(210) M 2022 06931
(151) 02/10/2022
(732) SEBASTIAN-CLAUDIU CIUPLEU,

STR. IROFTE GRIGORE NR 6,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410265,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MENUMORUT

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 24.01.03; 27.05.01

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

33. Vin
───────
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(210) M 2022 06935
(151) 02/10/2022
(732) MINDUSTRIES SRL, STR. DRM

PADUREA NEAGRA 1-17, BL52C,
AP33, BUCURESTI, 014044,
ROMANIA

(540)

La Parter

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01; 02.09.04;
02.09.08

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

35. Publicitate.
39. Transport.
42. Creare de pagina proprie de internet / web /
aplicatie pentru mobil.

───────


